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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení 

malého podniku zabývající se výrobou piva v Dolních Libchavách. Práce se skládá ze 

dvou částí teoretické a praktické. V teoretická části dojde k seznámení se základními 

pojmy, vymezení potřebných analýz a podrobnému popisu jednotlivých částí 

podnikatelského plánu. V praktické části je zpracován podnikatelský plán pro pivovar. 

Jsou zde provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a nakonec finanční zajištění 

podnikatelské činnosti.  

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, založení malého podniku, SWOT analýza, SLEPT analýza, 

Porterův model pěti sil, analýza trhu, finanční plán, pivovar 

 

 

Abstract 

The main goal of this thesis is to create a real business plan for establishing a small 

brewery in Dolni Libchavy. The work consists of two parts, theoretical and practical. 

The theoretical part will acquaint us with basic terms, definition of required analysis 

and detailed description of each part of business plan. In the practical part is processed 

business plan for the brewery. There are analysis for internal and external 

environmental and finally financial cover of entire business. 
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ÚVOD 

V posledních letech vzniká spoustu malých podniku, poněvadž vývoj ekonomiky je 

velmi pozitivní. Možnost založení podniku znamená pro spoustu lidí varianta, jak začít 

podnikat. Právo podnikat má každý občan České republiky, který splní právní  

a zákonné podmínky. Spousta lidí si tak splní své sny, seberealizují se a získávají práci, 

která je baví a naplňuje. Jenže rozhodnutí, kdy a jestli začít podnikat je velmi vážné 

rozhodnutí a mělo by být důkladně promyšleno. Podnikání není jednoduché. Musíme si 

promyslet, v jaké činnosti chceme podnikat, zda na to máme schopnosti a požadované 

finance. Každý kdo chce podnikat, musí zvážit, co ho k podnikání vede, měl by umět 

zhodnotit kladné a záporné stránky, které mu tato činnost může přinést. Podnikání totiž 

nese nejen podnikatelská rizika, ale i rizika v osobním životě. Podnikání může přinést 

často velké zisky, ale naopak častokrát také velké ztráty. Abychom co nejvíce předešli 

k negativním dopadům podnikání a eliminovali možná rizika a ztráty, před začátkem 

podnikatelské činnosti je nezbytné si vypracovat podnikatelský plán.  

Podnikatelský plán je písemný dokument, jehož obsahem by měly být informace  

o podniku, který souvisí se začátkem podnikání. Napomáhá podnikateli ujasnit  

a stanovit si cíle a strategie, které budou v budoucny naplněny. Podnikatelský plán 

pomáhá vymezit cílovou skupinu zákazníků, řeší dodavatelé a konkurenci. Podává 

kompletní informace, které by měl každý podnikatel znát, před začátkem svého 

podnikání, aby si mohl utvořit představu o budoucím vývoji podniku. Kvalitně sepsaný 

podnikatelský plán je základní činností při zakládání nového podniku. A může tak 

odhalit, ale i eliminovat rizika, která na podnikatele čekají. Dokument muže být 

základní věc k cestě k úspěchu. 

Cílem mé diplomové práce je pomocí analýz vytvořit podnikatelský plán pro založení 

malého podniku, který se bude zabývat výrobou piva. Všechny údaje v podnikatelském 

plánu, budou vycházet z reálných údajů, aby mohl podnik být v budoucnu založen.  

Tato diplomové práce je rozdělena na dvě části teoretickou a analytickou. První část 

obsahuje základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení této problematiky. Ve druhé 

části je popsán návrh na založení podniku. V této části budou provedeny analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí. Pomocí SWOT analýzy bude vyhodnocena celková 
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situace. V práci bude také organizační a marketingový plán, plán předpokládaných 

příjmů a výdajů v prvních 3 letech podnikání.  

Nejdůležitější je mít propočítané investice, které jsme do podniku vložili a jejich 

návratnost do určitého časového období. Pokud podnik po uplynutí určité doby 

nedosahuje zisku, není dobré pokračovat v podnikatelské činnosti. Na konci práce 

budou zpracovány hodnocení rizik a harmonogram implementace. 
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1 Vymezení problému, metody a cíle práce 

Mojí vizí je založení malého podniku, který se bude zabývat výrobou piva. K této 

myšlence mě přivedla brigáda v pivovaru, kde jsem obsluhovala zákazníky a nabízela 

jim pivo přímo z pivovaru. Podnik bude mít sídlo v Dolních Libchavách v prostorách 

bývalého zemědělského družstva. Na začátku podnikání mi bude pomáhat náš rodinný 

přítel.  

 

Každý podnik musí mít svou konkurenční výhodu, proto bude dbáno na velmi dobrý 

poměr kvality a ceny, ale také na pestřejší a diferencované výrobky od konkurenčních 

podniků. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je vytvořit reálný podnikatelský plán, který bude následně 

sloužit jako podklad pro založení malého podniku zabývající se výrobou piva v Dolních 

Libchavách. Abychom dosáhli hlavního cíle je zapotřebí splnit několik dílčích cílů. 

Dílčí cíle mojí práce budou: 

 shromáždit veškeré informace, které slouží k vytvoření podnikatelského plánu 

 analyzovat zákazníky, konkurenci, hrozby, příležitosti, slabé a silné stránky 

 definovat reálnou situaci v oboru podnikání 

 vymyslet nejlepší strategii pro dosažení úspěchu 

 popis největších rizik pro podnik 

 sestavení finančního plánu pro první tři roky podnikání 

 vytvoření harmonogramu realizace. 

1.2 Použité metody 

Primární data byla získána pomocí pozorování a metod analýz, které byly použity 

k rozborům okolí podniku a zhodnocení situace na trhu. 
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Na základě výsledků analýz byly poté vyvozeny příležitosti a hrozby společnosti a také 

silné a slabé stránky. Metoda sběru dat tvořila základ pro vyhodnocení poptávky po 

konkrétních druzích zboží. 

Sekundární data k vytvoření této práce jsem získala po prostudování literárních knížek  

a internetu. 
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2 Teoretický přístup k řešení 

V teoretické části je nejprve vysvětlen význam základních pojmů v podnikatelské 

činnosti, jako je podnik, podnikání a podnikatel. Dále jsou definovány malé a střední 

podniky, jejich založení a podpora v České Republice. Důležitou součástí teoretické 

části jsou jednotlivé nástroje pro analýzu podniku, zaměřuji se na SLEPT analýzu, 

Porterův model pěti sil, model 7S, SWOT analýzu a marketingový mix. V poslední části 

je popsán podnikatelský plán, jeho zásady pro zpracování a struktura. 

2.1 Základní pojmy 

Podnikání 

Obchodní zákoník definuje podnikání jako: „soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem na vlastní jméno a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“(1).  

Podnikání obecně můžeme definovat jako prostředek uspokojování lidských potřeb. 

Začít podnikat můžeme různými formami. Jednou z nich je výroba zboží a poskytování 

služeb, jak jistě všichni známe.  

Podnikání v ekonomice je prostředek, kterým uspokojujeme cizí potřeby a zároveň se 

snažíme dosáhnout zisku a tak uspokojit i potřeby vlastní. Podnikavost je vlastnost, 

kterou by každý podnikatel měl mít. Je to schopnost nacházet umění, vytvářet  

a využívat příležitosti.   Podnikání je však činnost riskantní, ale když se nám bude dařit, 

přinese nám značné uspokojení (2, s. 17). 

Podnik 

Podnik je instituce vytvořena k podnikatelské činnosti. Obchodní zákoník definuje 

podnik takto: „ soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.“ 

K podniku náleží věci a další jiné majetkové hodnoty, které slouží a zároveň patří 

podnikateli, aby mohl podnik provozovat (3, str. 10). 

Dle obchodního zákoníku je podnik soubor složek podnikání: 

 Osobních – zaměstnavatelé a zaměstnanci 

 Hmotných – stroje, nářadí, haly, materiál 

 Nehmotných – software, licence, patenty atd. (19, str. 7). 
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Podnikatel 

Podnikatel je rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Podnikatel, který chce být 

úspěšný, by měl mít tuto charakteristiku neboli vlastnosti: vysokou kvalifikaci, 

odbornost, informovanost a systematické cílevědomé úsilí. K této charakteristice se 

někdy přidává i schopnost řídit a být vůdčí osobností (3, str. 9). 

Podle našeho obchodního zákoníku je podnikatelem: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, 

c) osoba podnikající na základě než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

d) fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu (1). 

Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání  

v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je 

fyzickou osobou, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem 

upravené evidence své skutečné místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným 

prostorám právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány 

jako jeho místo podnikání (1). 

2.2 Malé podniky a střední podniky 

Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání uvádí definice malého  

a středního podnikání. Dle tohoto zákona je malé a střední podnikání charakterizováno 

takto: „Za malého a středního podnikatele se pro účely tohoto zákona považuje 

podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným předpisem Evropských 

společenství. Zákon č. 47/2002“ (4). Úloha drobných podniků a středních podniků je 

v každé ekonomice nezastupitelná. Malý podnik působí jako konkurent, poněvadž je 

většinou rychlejší a pohotovější v reakci na změny poptávky. Nabízené zboží je 

rozmanitější a podnik lépe reaguje na subjektivní přání zákazníků. Malé a střední 

podniky svojí přizpůsobivostí podněcují i k inovacím a rychlejším změnám výrobních  
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i obchodních struktur. Jejich rychlejší i snadnější vznik dokáže pružněji řešit napětí na 

trhu práce (5, str. 84). 

Kritéria pro rozlišení do příslušných skupin jsou dána třemi atributy a to: počet 

zaměstnanců, hodnotou aktiv, čistým obratem (6, str. 4). 

Podle uvedených kritérii rozlišujeme: 

a) Drobný podnik 

 podnik zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců 

 roční obrat nepřesahuje 2 miliony eur 

 roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur 

b) Malý podnik 

 Podnik zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců 

 Roční obrat nepřesahuje 10 milionů eur 

 Roční bilanční suma nepřesahuje 2 miliony eur 

c) Střední podnik 

 Podnik zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců 

 Roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur 

 Roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů eur (7, str. 14). 

Podnikatelskou činnost na území České republiky upravují tyto zákony: 

 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, 

 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Každý, kdo začne podnikat, by se měl zaměřit zpočátku na to, aby si prostudoval 

především následující zákony: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 65/1965 Sb., Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého  

a středního podnikání. 
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Malá firma 

Dle Boltona Reporta neexistuje jednoznačná definice malé firmy. Zjistil, že jedna 

definice nepokryje průmysl, je totiž odlišná jak pro výrobu, tak pro služby. Použil tedy 

osm definic pro různé skupiny průmyslu. Evropská komise vytvořila široce používaný 

pojem „malý a střední podnik“ (10, str. 16). 

Být malou firmou není z čistě statistického hlediska jen o velikosti. Malé firmy mají 

důležitější charakteristiky, které ji definují. Boltonská komise popsala malou firmu, 

třemi určujícími kritérii, kdy každá určuje praktické statistické použití. 

 Vliv na trhu, 

 nezávislost, 

 osobní vliv (10, str. 16-17). 

2.2.1 Výhody a nevýhody malých a středních firem 

Malé a střední podniky mají spoustu výhod, ale i některé nevýhody. Pokud 

nevyužíváme kapacitních možností, může být růst výrobních nákladů bariérou dalšího 

rozvoje, v horším případě může vést k zániku firmy. Menší lokální podniky hůře 

pronikají na trh např. na zahraniční odbytiště. Často se jim nedostává prostředků na 

výzkum, vývoj a vzdělání (5, str. 84) 

Výhody malých a středních firem můžeme shrnout do následujících bodů: 

 malý podnik je daleko pružnější v rozhodovacích procesech 

 vytváření důvěrnějších vztahů mezi zaměstnanci 

 rychleji reagují na přání zákazníků, 

 udržují osobní kontakt s jednotlivými zákazníky 

 vytváří pracovní příležitosti a nová pracovní místa 

 jednoduchá organizační struktura 

 založení není kapitálově náročné 

Nevýhody malých a středních podniků je následující: 

 mají obtížnější přístup k cizímu kapitálu 
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 jsou ohrožovány velkými firmami 

 můžou se snadněji dostat do platební neschopnosti 

 malý podíl na trhu 

 omezené finanční prostředky k propagaci 

2.2.2 Důvody zániku malých a středních podniků 

Srpová ve své knižní publikaci uvádí hlavní důvody, kdy může zaniknout malý a střední 

podnik 

 podkapitalizace – k založení podniku potřebujeme určité množství kapitálu, 

 špatný peněžní tok – podnikateli se může stát, že odběratel nezaplatí včas nebo 

vůbec, peníze musí vždy krýt výdaje 

 nedostatečné plánování – nejdůležitější věc než začneme podnikat je vytvoření 

podnikatelského plánu 

 chybějící konkurenční výhoda – důležité je se odlišit od konkurence, měli 

bychom nabízet jiné produkty než ostatní 

 nedostatečný marketing – vypracování kvalitní marketingové studie, aby se dalo 

přesně určit kdo je zákazníkem 

 snaha vědět o všem a dělat všechno sám – specializované práce nejlépe 

vykonávají odborníci, podnikatel, který nemá moc znalostí z oboru, nemůže 

nikdy dosáhnout tak kvalitní práce 

 nekontrolovaný růst – rychlý růst podniku může způsobit, že nedokáže pokrýt 

poptávku, nemá dostatek finanční hotovosti (8, str. 38-39). 

2.3 Zakládání obchodních společnosti 

Jedna z prvních věcí při zakládání nového podniku je rozmyslet si, jakou právní formu 

zvolit pro naše podnikání. Dle právní úpravy České republiky je možné podnikat jako 

fyzická osoba – osoba samostatně výdělečné činná nebo prostřednictvím obchodní 

společnosti. Pro začínajícího podnikatele je důležité vyhodnotit všechna rizika spojená 

se založením. Jsou jimi zejména rozsah ručení, počet zakladatelů, výše základního 
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kapitálu, administrativní činnost, která souvisí s vedením podniku, podíl na zisku či 

ztrátě apod. V další části budou uvedeny výhody a nevýhody vybraných právních forem 

podnikání, tak abychom se co nejlépe rozhodli, jak začneme podnikat. 

2.3.1 Obecné pojmy 

Živnost 

Podnikání na základě živnosti je nejjednodušší způsob, jak začít podnikat. Je to v zásadě 

nejmenší finančně náročný způsob podnikání. Z právního hlediska je nejlepší se řídit 

Živnostenským zákonem. Výhodou živnosti je celková kontrola nad podnikem, účty 

nemusí být veřejně přístupné a firmu lze snadno zrušit, bez toho, abychom museli 

někoho vyplácet apod. S živností jsou spojeny určité nevýhody: jsme sami sobě 

zodpovědný a ručíme za všechny podnikatelské ztráty. 

Pokud se tedy rozhodneme podnikat na základě živnostenského oprávnění, musíme 

dodržet následující tři všeobecné podmínky: 

1. dosažení věku 18 let ke dni vzniku oprávnění 

2. způsobilosti k právním úkonům 

3. trestní bezúhonnost 

Rozdělení živností 

Fyzická osoba, která chce začít podnikat, musí získat oprávnění k provozování 

podnikatelské činnosti. Živnosti se dělí na ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti – které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány 

na základě ohlášení. Dělí se: 

 Řemeslné živnosti: vyžadují výuční list v daném oboru, jsou to mono-profesní 

činnosti (řeznictví, cukrářství, pekařství, mlynářství, mlékárenství, uzenářství 

atd.) 

 Vázané živnosti: vyžadují výuční list v oboru, maturitu v daném oboru nebo 

vysokou školu v daném oboru (geologická práce, výroba a zpracování maziv  

a paliv, oční optika, oceňování majetku, projektová činnost ve výstavbě, výroba 

nebezpečných chemických látek) 
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 Volné živnosti: nevyžaduje se doklad o odborné způsobilosti, stačí splnit pouze 

obecné podmínky provozování živnosti (úprava nerostů, výroba krmiv, chov 

zvířat  

a jejich výcvik, zpracování dřeva, poskytování služeb pro zemědělství, 

zahradnictví, lesnictví atd.) 

Koncesované živnosti: mohou být provozovány až po udělení koncese, pro něž platí 

zvláštní předpisy pro způsobilosti. Na vydání koncese není právní nárok (taxislužba, 

výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie; výzkum vývoj, výroba, ničení, 

zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, výroba a úprava lihu sulfitového 

nebo lihu syntetického, atd.) (17, str. 37). 

2.3.2 Obecné schéma 

Než si začneme popisovat výhody a nevýhody obchodní společností, znázorníme si 

grafické schéma postupu zakládání obchodních společností.  

Obr. 1 Zakládání obchodní společnosti 

Zdroj: 14, str. 82 
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Společnost s ručením omezeným 

Kladnou stránkou tohoto typu podnikání je bezesporu vklad, který od roku 2014 činí  

1 Kč. Další výhodou je omezené ručení společníků, jelikož ručí do výše svých 

nesplacených vkladů. Jednatel neručí za závazky společnosti vůbec, samozřejmě jenom 

za podmínek, pokud splňuje své povinnosti vyplývající ze zákona. Společnost může 

založit pouze jediná osoba. Nevýhodou této formy podnikání je, abychom dobře zajistili 

chod společnosti a jejího založení, poněvadž z hlediska administrativy je náročnější 

(konání a zápisy z valné hromady, vedení účetnictví). 

Akciová společnost  
Za velkou výhodu u akciové společnosti považuji, že společníci (akcionáři) za závazky 

společnosti neručí. Pouze společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Jednotliví 

akcionáři mají snadné obchodování s akciemi.  

Negativum této společnosti je především výše základního kapitálu, který je minimálně 

2–20 milionů. Další negativa souvisí s větší obtížností založení a řízení společnosti, 

kontrola výkazu ze strany státu a dvojí zdanění. Akciovou společnost nemůže založit 

pouze jedna fyzická osoba (11, str. 80). 

Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 

V těchto typech společností je zde lepší možnost získat kapitál, společné ručení za více  

půjček, lze rychle provádět změny podniku. 

Nevýhodami je ručení celým svým majetkem (kromě komanditistů), problémy 

v případě úmrtí nebo bankrotu kteréhokoli z partnerů. Osobní neshody mohou podnik 

velice rychle zruinovat.  

Družstvo 

Tato organizace nemá za cíl vytvářet zisk, ale poskytovat užitek svým členům. Členové 

nemusí mít žádná podnikatelská oprávnění. Pokud někdo vystoupí z družstva nebo 

naopak vstoupí, nemusí se měnit stanovy, všichni členové mají stejné postavení. 

Základní jmění této organizace je 50 000 Kč. 
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Nevýhodou je minimální počet členů – tj. 5 fyzických osob anebo 2 právnické osoby, 

dále pak zdanění zisku družstva z daní přijmu právnických osob a podíly na zisku 

srážkovou daní (12, str. 240–246). 

2.4 Nástroje pro analýzu podniku 

Abychom mohli založit a úspěšné vést malou firmu, je nutné, abychom věděli, v jakém 

oboru podnikat, kolik zisku budeme očekávat, nebo jakou podnikatelskou strategii 

budeme mít. K tomuto musíme mít jasně formulované vize – strategie jak dosáhnout 

zvoleného – cíle) 

Aby byl podnik úspěšný, je důležité, abychom dobře znali okolí podniku, všechny 

faktory, které podnik ovlivňuje a prostředí ve kterém se nachází. Tohoto všeho 

dosáhneme sledováním, analyzováním a vyhodnocováním podniku. 

Proto v této části práce budou provedeny všechny důležité analýzy ( SLEPT, Porterův 

model, Model 7, SWOT) a nakonec marketingový mix. 

2.4.1 SLEPT  

Tato analýza je charakterizována jako vzdálené prostředí, které nemůže být podnikem 

nijak ovlivňováno ani řízeno. V rámci rychle se měnícího celosvětového prostředí je 

neustále nutno sledovat sociologické, technologické, ekologické, ekonomické  

a politické faktory. Je nutno věnovat pozornost jejich interakcím. 

Pro přehled faktorů vzdáleného prostředí si uvedeme následující tabulku: 

Prostředí Faktory 

Sociální a kulturní – základní mínění, 

normy, hodnoty. Vytváření vztahů k sobě 

samým, k jiným lidem, organizacím a 

přírodě 

Různost kulturních základů, zvyků, 

obchodní zvyklostí. Části kulturního 

prostředí – jazyk, sociální skupiny, názory, 

vzdělání, víra 

Demografické – Lidé, které vytvářejí trhy 

– velikost růstu populace v regionech, 

zemích, věková struktura obyvatel, postoje 

Změny etnické struktury obyvatelstva, 

různost typů domácností, široká 

segmentace potřeb zákazníků a vznik 
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a chování mikrotrhů 

Ekonomické – Kupní síla je závislá na 

běžných příjmech, úsporách, širších 

ekonom. silách  - průměrná mzda, 

zaměstnanost, HDP 

Struktura příjmů, kterou ovlivňuje 

struktura průmyslu. Směnné kurzy, 

inflace, daňové sazby, investiční pobídky. 

Výše příjmů 

Ekologické – Všeobecný pohled na 

zhoršující se životní prostředí a následná 

opatření vedoucí k nápravě. 

Omezené množství přírodních zdrojů 

surovin, zvýšené náklady na energii, 

zvýšený stupeň znečištění životního 

prostředí  

Technologické – nové technologické 

postupy ve výrobách, ve zdravotnictví, 

výzkumu, vědě, vývoji, v obalové technice 

Změny ve výdajích na výzkum a vývoj, 

rychlé tempo technologických změn, 

příležitost pro inovace, rozvoj infrastruktur 

Politické a legislativní – celosvětový 

vývoj politického a legislativního 

prostředí, schvalování zákonů, regionální 

politika 

Vliv legislativních opatření na podnikání, 

vzestup a pád demokracií nebo diktatur, 

změny vládních politik, vstup zemí do EU, 

Tab. 1 Faktory vzdáleného prostředí 

Zdroj: 16, str. 74–76 

Jednotlivé uvedené faktory neexistují bez vzájemné provázanosti. Politická rozhodnutí 

mohou mít ekonomické a sociální důsledky. Technologické faktory mohou ovlivnit 

ekonomiku a politiku. Při založení podniku je důležité si uvědomit, v jakých oblastech 

činnosti mohou tyto faktory kladně či záporně ovlivnit její rozvoj. Máme-li zájem 

otevírat nové trhy, tak důležitým základem marketingového výzkumu je právě analýza 

vzdáleného prostředí. Může už v počátečním stádiu napovědět, zda máme šanci na 

novém trhu uspět nebo můžeme očekávat překážky. První výsledky výzkumu mohou 

být impulzem ukončení aktivity na připravovaných trzích a tím firmě šetří nemalé 

prostředky. Jednotlivé faktory širšího prostředí je důležité monitorovat průběžně, ne 

jenom když chceme uskutečnit podnikatelský záměr (16, str. 77). 
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2.4.2 Porterův model pěti sil 

Tato analýza je založena na šesti bariérách vstupu a pěti silách, které zásadně ovlivňují 

konkurenceschopnost firmy v okolí. Všechny nové firmy vstupují do teritoria a tím 

podstupují rizika pěti faktorů a musí překonat šest bariér. 

Porterův model se skládá z těchto pěti základních sil: 

 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví, 

 existence substitutů, 

 obchodní síla dodavatelů 

 obchodní síla odběratelů (zákazníků) 

 intenzita soupeření stávajících konkurentů v odvětví (15, str. 229). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Porterův model pěti sil 

Zdroj: 18, str. 194 

2.4.3 Model 7S 

Jedná se o metodiku strategické analýzy poradenské firmy Mc Kinsey. Je nutné, aby se 

na každou organizaci nahlíželo jako na množinu sedmi základních faktorů, které se 

vzájemně ovlivňují a podmiňují. Model je nazýván 7S podle toho, že je v něm zahrnuto 

sedm níže uvedených faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S. 

 Strategie – definice cílů a způsob jejich dosažení. 
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 Struktura – funkční a obsahová náplně organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti a podřízenosti. 

 Systémy řízení – prostředky, které slouží k řízení, např. komunikační, kontrolní 

atd. 

 Styl řízení – vyjadřuje, jak management řeší problémy. Jsou rozdíly ve 

formálním a neformálních řízení (co je psáno v organizačních předpisech a co 

management ve skutečnosti dělá). 

 Spolupracovníky – patří sem, řídící i řadoví pracovníci, jejich vztahy, funkce, 

motivace atd.  

 Schopnosti – profesionální zdatnost pracovního kolektivu firmy jako celku. 

 Sdílené hodnoty – ideje a principy, které pracovníci firmy respektují (20, str.  

117-118). 

Obr. 3 Model 7 S 

 Zdroj: 20, str. 117 

2.4.4 SWOT analýza 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreyem a slouží při tvorbě strategie 

podniku. Má sloužit jako průběžný dokument, jelikož jsou v něm identifikovány slabé  

a silné stránky podniku, příležitosti a hrozby.  



28 
 

K vnitřním faktorům se řadí silné a slabé stránky. Naproti tomu k vnějším hodnotám 

patří příležitosti a hrozby. Tyto hodnoty jsou hůře kontrolovatelné.  

Externí Příležitosti  

(Opportunities) 

Hrozby 

(Threats) 

Interní Silné stránky 

(Strengths) 

Slabé stránky 

(Weaknesses) 

Obr. 4 Schéma SWOT analýzy 

Zdroj: 15 
Analýza SWOT by měla být stručná a měl by s ní být seznámen celý obchodní tým. 

Slouží nejenom jako základ pro další rozhodnutí, ale je i dobrým základem pro 

vyjednávání obchodníků s partnery. Znalost slabých a silných stránek podniku, 

příležitostí a hrozeb by měla být samozřejmostí pro celé vedení podniku. Pokud budeme 

minimalizovat dopady hrozeb a slabé stránky firmy, můžeme dosáhnout lepšího 

proniknutí firmy na trh a získání konkurenčních výhod podnikatele (16, str. 98-99). 

2.4.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je velmi užitečná pomůcka při úvaze o produktech podniku a jejich 

realizaci na trhu. Mix je složen ze 4P, který vymezuje tyto oblasti: 

 Produkt (product) – analýza postavení našeho výrobku či služby na trhu 

 Cena (price) – posouzení cen ve vztahu k různým typů zákazníků i partnerů) 

 Podpora našeho obchodu a prodeje (promotion) – jaké jsou možnosti a způsoby, 

jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech či službách, aby po nich 

byla vyvolána poptávka 

 Distribuce (place) – řeší jak zajistit dodání našich produktů a služeb ke všem 

zákazníkům (21, str. 51). 

2.5 Podnikatelský plán 

Než se pustíme do samostatného podnikání a úvaze založit si svůj vlastní podnik, 

musíme si nejprve vytvořit podnikatelský plán, abychom mohli posoudit reálnost  

a životaschopnost našeho podnikatelského nápadu. V podnikatelském plánu nesmíme 
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zapomenout na definování cílů, kterých má být dosaženo. Měli bychom určit oblasti 

jako je výroba, odbyt a financování. Tento písemný odhad budoucího fungování 

podniku se označuje jako podnikatelský záměr. Je nezbytné, aby obsahoval náležitosti, 

které přesvědčí různé instituce o poskytnutí finančním prostředků, pro začátek našeho 

podnikání. Měl by nám usnadnit odpověď na otázky typu: kde jsme, kam se chceme 

dostat a jak se tam dostaneme (8, str. 59). 

2.5.1 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při zpracování podnikatelského bychom měli respektovat obecně platné zásady, bez 

nichž se kvalitně zpracovaný projekt neobejde. Podnikatelský plán by měl být: 

 inovativní – musíme prokázat, že pro zákazníky přinášíme něco nového s větší 

přidanou hodnotou, a že naše výrobky budou uspokojovat potřeby zákazníků 

lépe než doposud 

 srozumitelný – formulace vět by měla být jednoduchá, aby čtenář neboli 

posluchač vše pochopil. Neprezentujeme zbytečně mnoho myšlenek v jedné 

větě. Myšlenky sice uvádíme v plánu stručně, ale v žádném případě to nesmí být 

na úkor postižení základních faktorů.  

 Stručný – stručnost je zde chápána tak, abychom uváděli podstatné skutečnosti 

nikoliv ostatní „bláboly“. 

 Logický a přehledný – skutečnosti v podnikatelském plánu musí na sebe 

logicky navazovat a jejich pravdivost je podložena fakty. Tvrzení, která jsou 

obsažena v plánu, musí být ve vzájemném souladu a nesmí si ani částečně 

odporovat. Pro lepší přehlednost doplníme podnikatelský plán grafy a tabulky. 

Neměl by chybět ani časový harmonogram, který se znázorňuje pomocí 

úsečkového diagramu.  

 Pravdivý a reálný – Tyto dva body by měli být samozřejmostí.  

 Přesvědčivý – podnikatelský plán by měl přesvědčit budoucí investory  

o úspěšnosti záměru, o silných stránkách a přednostech našeho podniku. 

Informace v podnikatelském záměru musí být podloženy konkrétními fakty. 

Proto je vhodné uvádět čísla tam, kde se to jeví jako žádoucí (8, str. 60). 
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Podnikatelský plán by neměl být napsán příliš optimisticky, ale ani příliš pesimisticky. 

2.5.2 Struktura podnikatelského plánu 

V současné době neexistuje právní úprava, která by určovala, strukturu podnikatelského 

plánu. Tato struktura je pouze orientační. Je zde zdůrazňován spíše pohled budoucího 

investora, poskytovatele kapitálu. Nedostatek kapitálu, který potřebujeme při vstupu do 

podnikání, nás vede k tomu, že si sestavíme podnikatelský plán. 

Struktura podnikatelského plánu je následující: 
Zpracování podnikatelského plánu může zabrat i přes 200 hodin. Plán musí být 

komplexní, aby každému investorovi poskytoval všechny informace o nově vznikajícím 

podniku. 

Podnikatelský plán se skládá z jednotlivých částí, které jsou následně podrobněji 

rozepsány. 

 Titulní strana 

 Exekutivní souhrn 

 Analýza odvětví 

 Charakteristika podniku 

 Marketingový plán 

 Organizační plán 

 Hodnocení rizik 

 Finanční plán 

 Přílohy 

Titulní strana 

Titulní strana obsahuje následující informace: 

- název a sídlo společnosti, 

- jméno podnikatele, 

- popis společnosti, 

- částka potřebného financování 
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- prohlášení o důvěrnosti zprávy (9, str. 112-118). 

Exekutivní souhrn 

Jedná se o shrnutí, ve kterém by mělo být uvedeno, pro koho je podnikatelský plán 

určen. Shrnutí bychom měli chápat, jako zhuštěné informace o tom, co je na 

následujících stránkách popsáno podrobněji, nikoli jako úvod. Po tom co si přečte toto 

shrnutí se má ve čtenáři probudit zvědavost a přečíst si zbytek plánu. Rozsah by se měl 

pohybovat od dvou do sedmi stránek, je to závislý na charakteru záměrů obsažených 

v plánu a na výši potřebného kapitálu (13, str. 29-136). 

Analýza odvětví 

V této části podnikatel popisuje proces vývoje nových produktů, analyzuje konkurenční 

prostředí, uvádí své největší konkurenty, jejich slabé a silné stránky. Nakonec  

i možnosti, jak by negativně mohly ovlivňovat potencionální úspěch nového podniku na 

trhu. 

Charakteristika podniku 

Utváří představu o nově vznikajícím podniku, o jeho umístění, personálu, velikosti  

a vybavení. 

Výrobní plán 

Popisuje celý výrobní proces, pracovní náplň zaměstnanců, obsahuje informace  

o dodavatelích. 

Marketingový plán 

Vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky, propagovány, distribuovány a oceňovány. 

Organizační plán 
Popisuje formu vlastnictví podniku, zda jde o osobní vlastnictví, partnership nebo 

obchodní společnost. 

Hodnocení rizik 
Potencionální rizika, která vyvstávají před každým nově vznikajícím podnikem, proto je 

důležité, aby podnikatel tato rizika rozpoznal a připravil si strategii, která bude účinná 

k jejich překonání. Největší rizika pro nově vzniklé podniky plynou ze slabých stránek 
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marketingu, z reakce konkurentů, či zastaralého technologického pokroku (9, str. 112-

118). 

Finanční plán 
Finanční plán je důležitou součástí každého projektu, který má investorům prokázat, do 

jaké míry je podnikatelský záměr reálný. Poskytovatele kapitálu bude zajímat, kolik 

finančních prostředků bude vynaloženo na založení podniku. Nesmíme rozhodně 

zapomenout uvést tam předpověď příjmů a výdajů, hotovostní toky a na závěr odhad 

bilance.  

Přílohy 

Obsahem příloh podnikatelského záměru je veškerá dokumentace, na kterou se 

jednotlivé části projektu mohou odvolávat. Těmito materiálovými zdroji můžeme 

chápat životopisy klíčových osob, výpisy z obchodního rejstříku, podrobná analýza 

trhu, podklady k finanční analýze, obrázky výrobků a prospekty, technické výkresy, 

důležité smlouvy (dodavatelské, odběratelské, odbytové) a nakonec korespondence 

s dodavateli a odběrateli (13, str. 29-136). 
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3 Analytická část 

V této části práce provedu analýzu trhu v oblasti výroby piva a vyhodnotím současný 

stav na tomto trhu. V úvodní části stručně charakterizuji vesnici Libchavy, kde se bude 

společnost nacházet. Poté jsou provedeny všechny důležité analýzy. Pomocí SLEPT 

analýzy je analyzováno vnější okolí, následně oborové okolí pomocí Porterova modelu 

pěti sil. V další části je obsažen dotazník poptávky po výrobcích. Vnitřní okolí podniku 

shrnuje analýza 7S. Na konec analytické části je provedena SWOT analýza, která 

zkoumá silné a slabé stránky podniku a příležitosti a hrozby, které se mohou na trhu 

vyskytnout. 

3.1 Charakteristika obce Libchavy 

Libchavy je nynější jméno pro tři sloučené obce, které na sebe bezprostředně navazují: 

Dolní, Střední a Horní Libchavy. Místo podniku se bude nacházet v Dolních 

 Libchavách. Obec leží v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Počet obyvatel 

k 1. 1. 2016 činil 1708.  

První písemné zmínky o Libchavách pochází z roku 1360, byly to tzv. Německé 

Libchavy. Roku 1588 se obec přejmenovala na Dolní, Střední a Horní Libchavy. 

Nejvýznamnější památka obce Libchavy vévodí farní kostel Sv. Mikuláše z roku 1802. 

Mezi další památky, které můžeme v Libchavách navštívit je spousta barokních soch 

(22, str.13–14). 

Obec spojuje výhody venkovského bydlení na městské úrovni. V Libchavách je 

občanská vybavenost s mnoha pracovními příležitostmi. 

3.2 SLEPT analýza 

K analýze vnějšího okolí podniku bude použita analýza SLEPT, která představuje 

komplexní přehled o obci z pohledu pěti různých faktorů na trhu. 

3.2.1 Sociální faktory 

Jak jsem již uvedla výše, podnik bude založen v Dolních Libchavách, které se nacházejí 

v Pardubickém kraji, jeho rozloha činí 4 519 km2. 
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Nachází se v něm 451 obcí s 516 504 obyvateli, jedná se tak o šestý nejlidnatější kraj 

České republiky. Podle ČSÚ je v Pardubickém kraji nezaměstnanost 3,77%, což je 

13 434 nezaměstnaných osob, které jsou evidovány na úřadu práce. Počet uchazečů na 

jedno pracovní místo je 1,3. Nyní bych se spíše zaměřila na okres Ústí nad Orlicí, který 

má rozlohu 1268 km2 s 138 199 obyvateli. V tomto okrese je nezaměstnanost o něco 

nižší 3,62 %, což je 3 381 osob, uchazečů na jedno pracovní místo je 1,3 (23). 

Nezaměstnanost se neustále snižuje, dosahuje tak nejlepších výsledků od roku 2008. 

Kdy můžeme říci, že Česká republika si nyní drží druhé místo z pohledu nejnižší míry 

nezaměstnanosti v rámci celé EU. Ekonomika nyní expanduje a jsou vytvářeny nová 

pracovní místa, což pozitivně ovlivňuje český trh práce. V roce 2017 bude zvýšena 

minimální mzda z dosavadních 9 900 na 11 000 Kč. Otázkou je, jestli je dobře, že se 

neustále zvyšuje minimální mzda, jelikož spousta zaměstnavatelů si nebude moci 

dovolit několik zaměstnanců se zvýšenou mzdou, čímž se zvyšují také odvody 

zdravotního a sociálního pojištění. Zvyšování minimální mzdy může také vést 

k zaměstnávání na černo, nepřiznávání příjmů apod. 

 I přesto, že se snižuje nezaměstnanost a zvyšuje minimální mzda, neustále probíhají 

dozvuky proběhlé finanční krize, která zasáhla celý svět. Díky této krizi došlo 

k velkému zadlužování domácnosti a tím razantně narostly osobní bankroty. Neustále 

také rostou náklady na živobytí (strava, energie, voda), příjmy domácnosti se tak 

rapidně nezvýšili, aby lidé nemuseli přemýšlet, jak utratit své peníze. 

Pivo z minipivovarů je neustále na vzestupu a lidé o tyto produkty projevují čím dále 

větší zájem, z toho vyplývá, že potencionálních zákazníků je dostatek. O pivo bude také 

vždy zájem, pokud je pivo kvalitní – nejedná o zboží. Nejde o věc, která by vyšla 

z módy a přestala se prodávat. Tento sortiment je sice omezen věkem, ale jinak od 18 

let jej může konzumovat každý. 

3.2.2 Legislativní faktory 

Osoba, která chce začít podnikat na území České republiky, musí dodržovat veškeré 

legislativní předpisy a normy, které vymezují podmínky podnikání. Základním 

legislativním předpisem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, 

která ve své čtvrté hlavě pojednává o podnikání a provozování hospodářských činností, 

následně také o pracovních podmínkách a odměňování pracovníků (24). 
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Legislativa České republiky je neustále měněna, prochází jednotlivými úpravami, který 

musí podnikatel sledovat.  

Právní normy, kterými bychom se měli řídit, zdali chceme podnikat v České republice, 

jsou: 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 Zákon č. 89/2015 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 568/1992 Sb., o dani z příjmu 

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

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

Podmínky pro provozování minipivovaru. 

 všeobecná podmínka (min. 18 let, trestní bezúhonnost, způsobilost k právním 

úkonům) 

 zvláštní podmínky (odborná způsobilost) 

 platný zdravotní průkaz. 

V mém podniku budu zaměstnávat několik osob na hlavní pracovní poměr, proto musím 

dodržovat hlavně zákon č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Dále co musím dodržovat je 

vyplácet zaměstnancům měsíčně mzdu, odvádět daně, zdravotní a sociální pojištění. Na 

konci roku poslat evidenční listy důchodového pojištění. Musím dodržovat zdravotní 

prohlídky, kdyby se stal nějaký úraz, nemusela by to pojišťovna uznat. Dále zajistit 

zaměstnancům pracovní ochranné pomůcky, aby se dalo pracovnímu úrazu předejít. 

Další předpis, který musí být dodržen je zákon č. 133/1985 Sb., protipožární ochrana. 

Hasicí přístroj musí být umístěn na několika místech ve firmě, poplachová směrnice 

umístěna na dobře viditelném místě a požární řád, kde jsou uvedeny důležité kontakty 

na hasiče, záchrannou službu a polici. Podnik musí mít pracovníka bezpečnosti práce, 

který jednou ročně bude provádět školení o bezpečnosti práce, vypracuje pravidelnou 

dokumentaci bezpečnosti a zdraví při práci a zpracovává dokumentaci pracovních 

úrazů. 
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Od 1. 1. 2016 každý plátce DPH musí podávat kontrolní hlášení v elektronické podobě, 

je povinen si založit datovou schránku. 

Od 1. 12. 2016, všechny hostinské zařízení, takže i já s minipivovarem, budeme spadat 

do Evidence elektronických tržeb. Bude nutno si pořídit tiskárnu, pokladnu a budu 

muset být na signálu WIFI sítě, abych to mohla odeslat na finanční úřad. 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomika se v posledních letech velmi přibližuje vyspělým evropským zemím, 

 neustále meziročně stoupá a s ní stoupá i HDP a životní úroveň obyvatelstva. Nyní je 

situace výhodná hlavně pro země, které jsou součástí mezinárodního obchodu, jelikož 

ČNB neustále drží uměle euro na nízké míře. V příštím roce by měla euro přestat uměle 

držet, čímž se zvýší hodnota koruny a pro zahraniční firmy nebude tak výhodné 

nakupovat z ČR, budou také dražší věci, pro firmy, které dovážejí ze zahraničí => čímž 

může hrozit, že se firmám sníží zisky a začne se propouštět, tudíž by ekonomika 

nemusela nadále tak vzkvétat.  

Hrozbou pro světovou ekonomiku a mír může být také zvolení nového amerického 

prezidenta -  který chce např. uvalovat vyšší daně na čínské výrobky, zvyšovat odměnu 

Americe za ochranu apod.  

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory patří: 

Míra inflace 

Rok % 
2015 0,3 
2014 0,4 
2013 1,4 
2012 3,3 
2011 1,9 

Tab. 2 Míra inflace 

Zdroj: 25 

Z uvedené tabulky, je zřejmé, že míra inflace nám klesá. Z údajů zveřejněných Českým 

statistickým úřadem vyplývá, že v roce 2013 výrazně míra inflace klesla na pouhých 1,4 

(25). 
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Obecná míra nezaměstnanosti 

Rok % 
2015 5 
2014 6,1 
2013 7 
2012 7 
2011 6,7 

Tab. 3 Obecná míra nezaměstnanosti 

Zdroj: 25 

Obecná míra nezaměstnanosti nám stále klesá, v roce 2016 a 2017 tomu bude tak i 

nadále, jelikož vznikají pořád nová pracovní místa (25). 

Vývoj mezd 

Rok Mzda v Kč 
2015 26 467,- 
2014 25 686,- 
2013 25 128,- 
2012 25 109,- 
2011 24 319,- 

Tab. 4 Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR 

Zdroj: 26 

Z údajů v tabulce je patrné, že průměrná hrubá měsíční mzda rok od roku roste. 

Internetová stránka kurzy.cz uvádí, že v roce 2015 dosáhla průměrná měsíční mzda 

výše 26 467 Kč. V meziročním srovnání je to přírůstek o 781 Kč (2,95 %) (24). 

Mezi důležité ekonomické faktory patří také úroková míra. Úrokové sazby z úvěrů jsou 

nyní na nižších procentech, což je pro podnikatelé velmi výhodné, jelikož mohou 

investovat s menšími náklady. 

Pro mé podnikání je to zásadní informace, jelikož na začátku počítám s tím, že si vezmu 

úvěr na pořízení zařízení pro výrobu piva. 

Výše popsaný růst ekonomiky by měl zapříčinit zvýšení životní úrovně obyvatelstva. 

Lidé by si potom mohli dovolit kupovat luxusnější statky a více uspokojovat své 

potřeby. 
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3.2.4 Politické faktory 

Politiku v České Republice, můžeme označit za nestabilní. Dle výzkumu občanského 

mínění, z grafu můžeme vidět, že více jak polovina obyvatel není spokojena se stavem 

politiky v České republice a považují ji za nestabilní. 

Graf 1 Spokojenost obyvatelstva se současným stavem - politická situace v ČR 

Zdroj: 27 

Politická scéna je plná reforem. Probíhají boje politických stran o hlasy voličů. Neustálé 

bojování mezi levicovými a pravicovými stranami zhoršují politickou situaci.  

Vláda České republiky má neustále snahu měnit nebo novelizovat různé zákony, které 

již v zemi 20 let fungovaly. 

Politika je nyní velice ovlivněna migrační krizí a rozpory názorů ve vládě. Migrační 

krize, stojí stát velké peníze, a tak se neustále zvyšuje schodek státního rozpočtu. Podle 

růstu ekonomiky, by naopak měl být státní rozpočet vyrovnaný. 

V celé Evropské Unii díky migrační krizi je situace nestabilní. Každý stát Evropské 

Unie má jiné názory při řešení migrační krize. 
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Naší ekonomice vůbec nepomáhá, že vládnoucí strany s opozicí, se nedokážou 

dohodnout o schválení jednotlivých zákonů, o kterých vládnoucí strany tvrdí, že jsou 

pro zlepšení naší ekonomiky nezbytné. Jedná se např. o zavedení elektrické evidenci 

tržeb. Kvůli EET spousta malých podniků přemýšlejí, že ukončí své podnikání. Vláda 

na začátku, slibovala, že náklady na pořízení pokladem nebudou velké. Nyní, když se 

podívate, spoustu malých podniků si pokladu a další věci s tím spjaté pořídit nemůžou. 

Při zakládání podniku počítám s možným příspěvkem od úřadu práce, z programu 

aktivní politika zaměstnanosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti na vytvoření 

účelných pracovních míst. Pokud se mi v podnikání bude dařit, a podaří se mi získat 

dobrou pozici na trhu, pokusím se požádat o dotace na trhu z fondů EU pro rozvoj 

malých a středních podniků, na pořízení nových výrobních zařízení. 

3.2.5 Technologické faktory 

Technologický sektor se nyní vyznačuje tím, že je vysoká rychlost technologických 

změn. V důsledku toho dochází k rychlému zastarávání technologií. Inovace 

v technologiích jsou v současné moderní době velmi důležité. Firmy s nejnovější 

technologií mají na trhu největší úspěch.  

V mém případě tento faktor není až tak důležitý, jelikož je pouze jeden druh tanku jak 

na vaření, tak zrání piva a to z hliníku. Jedinou věcí, kterou se to liší, je že některé tanky 

jsou obaleny zvenku dřevem a některé mědí. Na výrobu a zrání piva tato věc vliv nemá. 

Proto v tomto případě nebude vadit, když použiji starší tanky. 

Podnik naopak bude klást velký důraz na budování moderních informačních sítí. 

Hlavním propagačním materiálem budou rozsáhlé internetové stránky, kde zákazníci 

zjistí vše o pivovaru a druzích piva, které se budou nabízet.  

3.2.6 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí 

Analýza sociálních faktorů nám dává přehled o nízkých číslech nezaměstnanosti. V roce 

2017 bude zvýšena minimální mzda, což může působit příznivě na založení mého 

podniku, jelikož stoupá životní úroveň obyvatelstva. Další pozitivní věcí při založení 

mého podniku je snížení úrokových sazeb z úvěru, který určitě použiji na pořízení 

výrobního zařízení. Negativní vliv může mít politická situace, která je nestabilní a také 
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legislativní změny v zákonech. Důležitým faktorem pro chod podniku je udržení jeho 

funkčnosti a získávání nových zákazníků. 

3.3 Porterův model pěti sil 

K analýze oborového prostředí jsem zvolila Porterův model pěti sil, který nám pomůže 

odhalit stávající a nové konkurence, vliv odběratelů, dodavatelů a nakonec riziko 

substitučních produktů. 

3.3.1 Stávající konkurence a nová konkurence 

Konkurence v tomto odvětví je velká, jelikož některé minipivovary jsou na trhu již řadu 

let. Hlavní konkurenti v Pardubickém kraji pro můj podnik jsou: 

 Minipivovar Veselka 

 Minipivovar Faltus 

 Minipivovar Clock 

 Minipivovar Žamberecký kanec 

Za další možnou konkurenci, můžu považovat i velké pivovary jako je Plzeňský 

Prazdroj, Budweiser, nejsou to minipivovary, ale spousta občanů, si dají raději toto 

pivo, které má tradici spoustu let, než z minipivovaru, který byl nedávno založen. 

Hlavní hrozbou bych viděla možnost, že lidé mají oblíbenou pouze jednu značku piva  

a nejsou ochotni přecházet na novou značku, či ji vůbec zkoušet. Proto bych volila 

propagační akci mého piva např. na různých festivalech v okolí, místních akcích apod. 

aby lidé měli možnost ochutnat pivo. Myslím, že touhle reklamou bych mohla získat 

větší množství zákazníků. 

Konkurence je opravdu obrovská a je velký problém ji překonat. Ale já se jí natolik 

nebojím, jelikož u nás v okolních vesnicích je pouze jeden pivovar, který nevaří dobré 

pivo a moc lidí tam nechodí. Hlavní výhodu mého podniku vidím opravdu v tom, 

zaměřit se na lokální zákazníky, originální recepturu a kvalitní výrobu. 

Nevýhodu ve velkých pivovarech vidím v tom, že vyrábí hlavně sériovou výrobu piva a 

není možnost se individuálně přizpůsobit zákazníkovi. 

S konkurencí v odvětví samozřejmě počítám, nicméně počítám s prosazením na trhu 

tím, že se výrobky budou od konkurence odlišovat. 
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3.3.2 Vliv odběratelů 

Podnik bude mít několik druhů potencionálních zákazníků. 

Zákazníky je možné rozdělit do dvou skupin: 

1. Prodej v místní samoobsluze 

2. Přímý prodej v minipivovaru 

Pro můj podnik bude nejdůležitější, aby byl odbyt výrobků z celé České republiky  

a okolních států, jelikož tento druh výrobku není dobré dávat do velkoobchodů. 

Jediným odběratelem, co se týče prodejen, bude naše místní prodejna v samoobsluze, 

kde si budou moct potencionální zákazníci, koupit výrobek buď v plastové anebo 

skleněné nádobě. 

Druhým způsobem bude, že si zákazníci přímo přijedou do minipivovaru. Kde si u piva 

posedí anebo odvezou v sudu. Hlavní prodej bude probíhat v minipivovaru, zde 

předpokládám největší odběr. Samoobsluha bude jen druhotný prodej, kde 

nepředpokládám velké příjmy. 

3.3.3 Vliv dodavatelů 

Výběr dodavatelů je klíčem ke správnému fungování podniku, jelikož určuje kvalitu 

dodávaných surovin. Dodavatelů, kteří obchodují se surovinami na výrobu piva, není 

dostatek, proto vyjednávací síla dodavatelů je velká.  

Pro moje výrobky budu potřebovat slad, chmelové produkty a pivařské kvasinky. 

Hlavními dodavateli budou: 

1. kvasinky Náchod nebo (ústav v Praze) 

2. slad Zábřeh 

3. speciální slady Litovel 

4. Žatec chmel 

Tyto dodavatelé se řadí k nejlepším, co se týče kvality. 

3.3.4 Substituční produkty 

Na trhu existuje mnoho substitutů, které podnikají v tomto oboru. Mezi nejdůležitější 

faktory patří kvalita výrobku a samozřejmě cena. Já budu mít výhodu v tom, že moje 
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výrobky budou kvalitní a přizpůsobeny chuti mých potencionálních zákazníkům,  

a proto předpokládám, že budu mít velký odběr, i když bude výrobek dražší než  

u konkurence. 

3.3.5 Závěr analýzy oborového prostředí podniku 

Podnik bude působit na trhu, kde je z hlediska známých velkopivovarů velká 

konkurence. Když vezmu v úvahu minipivovary, které mají dobré jméno, moc není. 

Konkurenci budu brát pouze v minipivovarech, kde není velký počet konkurenčních 

firem, zato mají vybudovanou mnohaletou tradici a velký počet zákazníků, což může 

být mým problémem při získávání nových klientů. 

Vyjednávací síla odběratelů je značná, rozlišuje se podle konkrétních zákazníků. Vedle 

toho vyjednávací síla dodavatelů je velká, jelikož dodavatelů, které nám mohou dodat 

suroviny potřebné k výrobě piva je na trhu málo. 

Obr. 5 Model konkurenčních sil pro výrobnu piva 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 6 Stupnice vlivu sil konkurenčního prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V jaké podobě máte zájem 
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Vypiji pivo v pivovaru odvezu si sud domů

Koupím v místní samoobsluze

3.4 Analýza poptávky 

V této kapitole se budu zabývat průzkumem, který jsem provedla dotazníkovým 

šetřením. Dotazník jsem rozeslala 380 respondentům. Rozesílala jsem je pomocí  

e-mailu, facebooku, ale i papírovou formou. Z 380 dotazníků se mi 2/3 vrátily, což je 

cca 66,6 %. Vrácené dotazníky jsem postupně vyhodnotila a závěr, ke kterému jsem se 

dostala, mi pomůže pro moje budoucí podnikání. 

Průzkum se týkal pouze fyzických osob, protože v žádném případě nebudu 

spolupracovat s velkoobchody. Nejdůležitějším faktorem, který jsem chtěla z průzkumu 

zjistit, je sortiment produktů, o který bude největší zájem. Další vyhodnocovanou 

oblastí je hlavní ukazatel při výběru výrobků. Následující ukazatelé se týkají oblíbené 

značky piva, jak často chodí na pivo, jaké příchutě piva by chtěli vyzkoušet atd. Díky 

tomuto dotazníkového šetření, si můžu udělat obrázek o tom, jaké ukazatele budou 

důležité pro mé odběratele. 

3.4.1 Základní informace o respondentech 

Jak už jsem uvedla výše, dotazník jsem rozesílala pomocí, e-mailu, facebooku a některé 

respondenty papírovou formou. Oslovovala jsem respondenty od 20 – 55 věku. Myslím 

si, že tato sorta lidí, bude mít o naše produkty největší zájem. Průzkumu se zúčastnilo 

380 respondentů, z toho pouze 2/3 dotazníků se vrátily vyplněné.  

V následující části jsem se snažila zjistit, co který odběratel upřednostňuje u vyráběných 

produktů.  
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Graf 2 Předpokládaný zájem o výrobky 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu 3 je zobrazeno vyhodnocení, při kterém jsem zjistila, že 65 % z dotazovaných si 

v klidu sedne v pivovaru a pivo si vypije tam. Odvezení sudu domů preferuje 30 % 

dotazovaných. Na posledním místě se umístilo, že si pivo koupí v místní samoobsluze  

a to pouhých 5 % dotazovaných. 

 

Graf 3 Rozhodující ukazatel při výběru výrobku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle výzkumu jsem zjistila, že pro 63% dotazovaných je na prvním místě kvalita 

výrobku, což je pro mě dobré zjištění, protože při výrobě piva se chci především 

zaměřit na kvalitu. Cena výrobku se umístila pochopitelně na druhém místě s 37%. 
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Graf 4 Předpokládaný zájem o výrobky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4 můžeme vidět, že největší zájem je o světlou 10°C a to 60 % dotazovaných. 

Další 3 druhy piv jako je: tmavé, polotmavé a pivo s různými příchutěmi by mělo zájem 

10 % z počtu dotazovaných. Na předposledním místě se 7% se umístila světlá 12 °C, 

což bylo pro mě veliké překvapení. Na posledním místě v zájmu o výrobky se umístilo 

nealkoholické pivo a to pouhými 3 %.  

 

Graf 5 Příchutě piva, které byste chtěli vyzkoušet 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazovaní nejvíce projevili zájem o piva příchuti pomeranče + zázvoru, medové, citronové. 

Naopak nejmenší zájem je o malinové a ostatní (dotazovaní tam uváděli piva jako: konopné, 

grepové, jahodové). 
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Graf 6 Kam chodíte na pivo 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 6 můžeme vidět, že nejvíce lidí chodí na pivo do hospody a to 55%. Za to 

nejméně lidí chodí do nonstopu, což mě velice překvapilo, ale přikládám to k tomu, že  

u nás v blízkosti, žádné nonstopy moc nejsou. 

 

Graf 7 Oblíbené značky piva 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle výzkumu jsem zjistila, že nejvíce lidé pijí pivo značky Kozel, Gambrinus a Holba. Mezi 

méně oblíbené patří Plzeň a Staropramen. Do poslední kategorie mezi ostatní dotazovaný uvedli 

pivo značky Heineken, Krakonoš. 
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Graf 8 Jak často chodíte na pivo 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z posledního grafu jsem se dozvěděla, že největší procento chodí do hospody dvakrát 

týdně. Druhé místo obsadili lidé, kteří si jdou do hospody sednout 3-4 do týdne. Každý 

den do hospody chodí 12% z dotazovaných. Na posledním místě se umístili různé akce 

a to pouze 4% lidí z dotazovaných. 

3.4.2 Shrnutí analýzy poptávky 

Nejdůležitějším zjištěním, po vyhodnocení průzkumu pro mne byl fakt, že pro 

zákazníky, kteří budou nakupovat moje výrobky, je nejdůležitější kvalita výrobku, tím 

pádem, jsou ochotni zaplatit i vyšší cenu.  

Zjistila jsem také, na jaké výrobky se při výrobě piva zaměřit a také, o které je nejmenší 

zájem. Dále jsem vyhodnotila, jak často a kam chodí dotazované respondenti na pivo. 

3.5 Model 7S 

Tato analýza nám umožňuje určit klíčové faktory, které nám zaručí správné fungování 

úspěšného podniku. Jak už můžeme poznat z názvu analýzy, je hodnocena sedmi 

faktory, které jsou podrobněji rozebrány v této kapitole. 

3.5.1 Strategie 

Jelikož se jedná o podnik, který je nyní v začátcích, není jasně definována strategie, jak 

se bude dosahovat předem stanovených cílů. Majitelka má jasno, jakých cílů by chtěla 

v budoucnu dosáhnout. 

Cíle: 

 výběr kvalifikovaných zaměstnanců 

 uspokojení zákazníků kvalitními výrobky 

 vytvořit dobré jméno firmy a dostat se tak do podvědomí zákazníků 

 vytvořit zisk, abychom mohli pokrýt náklady na provoz podniku 

Na začátku mého podnikání za nejdůležitější věc považuji vybrat kvalifikované 

pracovníky, kteří budou spolupracovat, podávat co nejlepší výkony a kvalitně pracovat. 
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Spokojenost zaměstnanců, se odráží na kvalitě uvařených produktů, proto je důležitá 

motivace. 

Strategie výroby produktů na začátku bude následující: Jako první navaříme 10 druhů 

piv s různými příchutěmi. Piva, která budou mít největší odběr, budeme vyrábět stále. 

Na svátky velikonoční, vánoční se budou vařit piva s tématikou (např. zelený čtvrtek – 

zelené pivo), na Vánoce můžeme zkusit vyrobit s příchutí skořicí atd. Tento 

minipivovar chci založit právě pro originalitu výrobků. Druhy piv můžou být vyráběny 

přesně podle požadavků zákazníků. Kvalitními a originálními produkty si získáme 

důvěru u zákazníků. Spokojení zákazníci dělají podniku reklamu, doporučí naše 

výrobky dalším potencionálním zákazníkům a tím si upevníme postavení na trhu. 

Součástí strategie je samozřejmě cena, kdy zpočátku budou ceny nastaveny nízko, 

pouze aby nám to pokrylo náklady. Poté co se minipivovar dostane do podvědomí 

zákazníků a bude se hodně odebírat, můžeme uvažovat o zvýšení ceny. Pokud zákazníci 

budou spokojeni s kvalitou a druhem piv, zaplatí i vyšší částku.  

3.5.2 Struktura 

Organizační struktura podniku je velmi jednoduchá. Firma bude řízena majitelkou, která 

se bude starat o fungování podniku, marketing, finanční stránku podniku a komunikaci 

s dodavateli. S řízením podniku ji bude pomáhat rodinný přítel, který má zkušenosti 

s podnikáním. Účetnictví bude zpracováváno externí účetní. O bezpečnost práce na 

pracovišti se bude starat taky externí pracovník. 

Pod majitelkou budou tři zaměstnankyně, dvě na pozici vařiči piva a jedna dělnice 

(obsluha). Všechny budou přijaty na hlavní pracovní poměr. Pro přijetí na pozici vařič 

piva je nutné mít výuční list a rok praxe v oboru.  

3.5.3 Systémy 

K provozování minipivovaru už nestačí pouze počítač a balíček Microsoft Office, jako 

to bylo před rokem. Nyní už budu potřebovat pokladnu, tiskárnu a nějaký malý 

software. Velmi nutné je připojení k internetu, jednak pro vyřizování korespondence  

a jednak pro hlášení elektronické evidence tržeb na finanční úřad.  

Další činností je vedení účetnictví, či objednávání surovin od dodavatelů, četnost 

objednávek není zcela známa, bude rozdílná podle odbytu piva, pro určité období. 
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3.5.4 Styl řízení 

Na řízení podniku se bude značně podílet majitelka firmy, která dá samozřejmě na 

názory rodinného příslušníka. V případě řešení provozních věcí se na rozhodování 

můžou podílet i zaměstnanci. 

Vedoucí styl bude demokratický. Každý pracovník bude mít nárok vyjádřit svůj názor, 

připomínku nebo návrh na zlepšení. Majitelka zastává názor, že svoboda vyjadřování  

a dobré vztahy na pracovišti vytváří lepší atmosféru, která motivuje pracovníky podávat 

vyšší výkony. 

3.5.5 Spolupracovníci 

Spolupracovníci patří mezi hlavní faktory úspěchu a vedení si toto uvědomuje. Proto 

výběr pracovníků je velmi důležitým krokem při zakládání podniku. Jak je již popsáno 

výše, pokud je zaměstnanec ve firmě spokojen odvádí velmi výbornou práci, která se 

podepisuje na dobrém fungování podniku a kvalitním produktu. 

V podniku vedoucí funkci bude mít majitelka, pracovat zde budou 3 zaměstnanci na 

hlavní pracovní poměr, externí účetní a externí pracovník bezpečnosti práce. 

3.5.6 Schopnosti 

Požadavky na jednotlivé pracovníky se liší. Majitelka má ekonomické vzdělání, proto 

by měla zvládnout, řízení podniku, základní administrativní práce, vyjednávat 

s dodavateli a odběrateli a marketing. Externí účetní musí mít znalosti v oblasti 

účetnictví a daňovou legislativu. Pracovník bezpečnosti práce musí mít znalosti v oboru 

bezpečnosti práce. 

Na zaměstnance výroby piva nejsou kladeny velké požadavky. U dělníků, které budou 

vyrábět pivo je vyžadováno vzdělání s výučním listem u dělnice spolehlivost, ochotu 

pracovat a výuční list číšníka, číšnice, protože bude v případě zájmu obsluhovat 

zákazníky. 

3.5.7 Sdílené hodnoty 

Mezi sdílené hodnoty patří vize, poslání, cíle, dobré jméno podniku a spokojenost 

zaměstnanců. Jedním z větších cílů je kvalitně vyrobit produkty (po delší době fungování 

tohoto podniku si udržet prvotřídní kvalitu) a hlavně uspokojovat potřeby zákazníků. 
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3.5.8 Závěry z analýzy 7S 

Z analýzy vnitřního okolí podniku bylo zjištěno, že podnik má velice jednoduchou 

organizační strukturu. Důraz je kladem na dobré pracovní prostředí, kde vládne 

demokratický styl. Styl řízení není zcela profesionální, jelikož majitelka s funkcí teprve 

začíná.  

Spolupracovníky zatím nedokážu odhadnout, takže je hodnotím střední hodnotou. 

Nejslabším místě je strategie, jak můžeme vidět z grafu č. 9. Jsou sice dány cíle, které 

by měly být v budoucnu dosaženy, ale není dána jasná strategie, jak se těchto cílů 

dosáhne.  

 

Graf 9 Model 7S výrobna piva 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.6 SWOT analýza 

Žádný podnik nemůže existovat izolovaně od okolního světa. Působí na něj mnoho 

pozitivních i negativních subjektů z okolí. Je velice důležité z analyzovat současný stav 

podniku a jeho okolí. Pro tento účel je nejvhodnější metodou SWOT analýza, která nám 

shrne celkovou situaci podniku a může pomoci utvořit celkovou strategii. 
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Zvolení správné strategie je velice důležité. Nejlepší je, když si zvolíme takovou 

strategii, která neutralizuje očekávané hrozby z vnějšího prostředí, naopak se snaží 

využít budoucích příležitostí, těží se silných stránek organizace a zároveň se snaží 

minimalizovat slabé stránky firmy. 

Silné stránky 

 Široká nabídka piv 

Zákazník si bude moct vybrat, z velké škály piv. Bude na výběr z 10 – ti druhů piv. 

Nejoblíbenější 4 druhy piv se budou vyrábět stále. Další se budou vyrábět na přání, 

podle tématiky ročního období. 

 Čas mimo sezónu 

Je dobré, že v tomto oboru až tak nejsou sezónní výkyvy. Když lidé nemají co dělat 

nebo kam jít ven, tak jdou do hospody na pivo. V létě budu dodávat na festivaly, které 

začínají už na jaře a od podzimu do zimy se lidé budou scházet u piva. Celoročně budu 

pořádat jednou za měsíc akce např. zpívání u piva s kytarou, šipkový turnaj atd. prostě 

jistota, že přijdou lidi. 

 Kvalitní produkty 

Kvalita bude jednou z nejsilnější stránek podniku. Produkt bude tahoun podnikání. 

Sládek musí být hrdý na to, jaké pivo uvařil.  

 Umístění minipivovaru 

Podnik bude umístěn v malé vesničce v blízkosti většího města, které má turistické cíle. 

Minipivovar bude umístěn blízko frekventované silnice a je k němu dobrá dostupnost. 

 Kvalifikovaný personál 

K vytváření kvalitních produktů, budou vybráni kvalifikovaní zaměstnanci s praxí 

v oboru, kteří budou pečlivě a svědomitě plnit své úkoly. Budou vybráni na základě 

přijímacího pohovoru. 

 Nízký nájem 

Jelikož bude podnik založen v bývalém zemědělském družstvu a tyto prostory spoustu 

let nikdo nevyužívá. S majitelem těchto prostor byla domluvena nízká částka nájmu. 
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Bude se jednat pouze o provizorní sumu, majitel bude rád, že se o budovu budeme starat 

a vytápět ji, čímž se zastaví její chátrání, provedeme zde drobné stavební úpravy, čímž 

zvětšíme hodnotu budovy, proto bude velmi nízký nájem. 

 Spolehliví dodavatelé 

Podnik bude brát suroviny od prověřených dodavatelů. Dodavatelů surovin na výrobu 

piva není mnoho, proto se firmy snaží, aby se udržely na trhu, a vyrábí kvalitní suroviny 

pro výrobu piva. 

Slabé stránky 

 Nezkušenost vedení 

Problémem podniku můžou být nedostatečné zkušenosti majitele s řízením podniku, 

jelikož se jedná o první podnik, který zakládá. 

 Počáteční investice jsou vysoké 

Jak uvidíme v kapitole 4. pořízení minipivovaru je velmi nákladné. Zařízení jsou velice 

nákladná a návratnost investice je velmi pomalá. 

 Není turistická cesta 

Minipivovar nebude stát na žádné turistické stezce, i když turistická stezka nevede 

daleko. Proto bude třeba využít dobrého jména firmy, nějaké regionální reklamy nebo 

billboardů, aby se případně návštěvnost zvýšila, v období sezónních výkyvů. 

 Hledání nových zákazníků 

Jelikož se bude jednat o nový a neznámý podnik, nebude jednoduché si vytvořit stálou 

klientelu. 

Příležitosti 

 Pivní stezky 

Pivní stezka je jakýsi projekt, na kterém spolupracují malé pivovary. Vždy je vytyčená 

určitá stezka, která vede přes několik minipivovarů, a když v každém pivovaru 

ochutnáte dvě piva, dostanete razítko a pokračujete dále. 
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 Spolupráce s cestovními kancelářemi 

Tento bod považuji za velmi dobrý nápad. Jsou pořádány výlety zahraničních či 

tuzemských turistů po pivních stezkách – opět po tuzemských malých pivovarech. 

Turistům umožním za malý poplatek návštěvu pivovaru, kde se budou dívat, jak se 

vyrábí kvalitní české pivo. 

 Festivaly, koncerty, místní akce 

Na těchto akcích budu propagovat naše pivo. Ze začátku, můžu dávat vzorky piva 

zdarma. Je to příležitost jak se dostat do podvědomí potencionálních zákazníků. 

 Levná reklama místních médií 

Vesnice Libchavy mají místní rozhlas, kde se může podnik zviditelnit. Město Ústí nad 

Orlicí, které leží nedaleko, má svůj kanál na kabelové televizi, kde za malý poplatek, 

můžu využít další reklamy. Další možností je dát reklamu do místních novin. 

Hrozby 

 Bankoví úvěr 

Jak už jsem uváděla v slabých stránkách, založení minipivovaru je finančně nákladné. 

Z toho vyplývá, že ohrožujícím faktem pro podnik může být bankovní úvěr, který je 

nutný pro počáteční financování zařízení na výrobu piva. V případě, že podnik nebude 

dosahovat předpokládaných tržeb, může být splácení úvěru problém. 

 Nová a stávající konkurence 

Na trhu můžou dále vznikat nové minipivovary, které se mohou stát konkurencí. Avšak 

problém může být i stávající konkurence.  

 Finanční situace 

Finanční situace může být ohrožena v případě, že nepůjdou na odbyt nabízené produkty. 

Tímto se podnik může dostat do ztráty a následně může skončit bankrotem. 

 Změny legislativy 

Podnikání v oboru hostinská činnost je upravována spousty předpisů, norem a nařízení. Pro 

podnikatele platí stálé sledování legislativních změn a jeho přizpůsobování. Podnikatelské 
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subjekty, často ohrožuje byrokracie, což je dáno především velkým množstvím zákonů, 

které mají rozdílný výklad. 

3.6.1 SWOT analýza podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

S1  Široká nabídka piv W1  Nezkušenost vedení 

S2  Kvalitní produkty W2  Počáteční investice jsou 

vysoké 

S3  Nízký nájem W3  Není turistická cesta 

S4  Čas mimo sezónu W4  Hledání nových zákazníků 

S5  Kvalifikovaný personál  

S6  Umístění podniku  

S7  Spolehliví dodavatelé  

 Příležitosti Hrozby 

O1  Pivní stezky T1  Finanční situace 

O2  Festivaly, koncerty, místní 

akce 

T2  Nová a stávající konkurence 

O3  Spolupráce s cest. kancelářemi T3  Bankovní úvěr 

O4  Levná reklama místních médií T4  Změny legislativy 

Tab. 5 SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Návrh na založení malého podniku 

Tato část diplomové práce bude věnována již samotnému návrhu na celkové řešení 

malého podniku. Nejprve bude určena právní forma podnikání a předmět podnikání. 

Dále bude zmínka o organizačním plánu podniku. Následuje marketingový plán, který 

je specifikován dle marketingového mixu. Na závěr následuje, nejdůležitější část tohoto 

projektu – finanční plán na první 3 roky od založení podniku.  

4.1 Titulní strana 

 Název: Výroba piva 

 Sídlo: Dolní Libchavy 82, 561 16 Libchavy 

 Majitelka: Hana Doležalová 

 Právní forma: živnostenský list  

 Předmět podnikání: Výroba piva 

        - Hostinská činnost, Pivovarnictví a sladovnictví 

Podnik bude nabízet: 

 Prodej sudového piva 

 Prodej lahvového piva 

 Prodej točeného piva 

Popis společnosti: Podnik minipivovar v Dolních Libchavách bude provozován 

vedoucí Hanou Doležalovou. Poněvadž pro provozování hostinské činnosti je zapotřebí 

mimo všeobecných podmínek i zvláštní podmínky (odbornou způsobilost), budu mít 

odpovědného zástupce našeho rodinného přítele, který má mnoho zkušeností s tímto 

druhem podnikání. Výrobky budou označovány logem, na kterém bude Pelikán.  

Při založení podniku je nutné si obstarat živnostenské oprávnění, hostinská činnost 

spadá do živností řemeslných, proto je zapotřebí jak už jsem uvedla dříve odborná 

způsobilost.  

Tato forma podnikání byla na začátku zvolena z těchto důvodů: 

 nízké náklady na založení podniku 

 není zapotřebí počáteční vklad 
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 nízké náklady na administrativu 

 samostatné rozhodování. 

Cílem tohoto podniku je zapsat se svými produkty do podvědomí zákazníků jako 

kvalitní a specifický výrobce piva. 

4.2 Exekutivní souhrn 

Cílem tohoto projektu je vytvořit podnikatelský plán na vybudování malého podniku – 

výroba piva. Logo tohoto podniku bude Pelikán a toto logo bude i na sudech a lahvích 

piva. Cílem je vyrábět kvalitní pivo a nebráním se ani specifickým požadavkům 

odběratelů.  

Pivovar se bude nacházet v Dolních Libchavách v bývalých prostorách zemědělského 

družstva. Libchavy je vesnice s rozšířenou působností, stále se rozvíjí a lze tedy 

předpokládat velký nárůst obyvatel v následujících letech. Tento prostor už dlouho 

nikdo neobývá. Kvůli financím byl tento objekt pro mě jasná volba. Majitel bude rád, že 

se o budovu budeme starat a vytápět ji, čímž zastavíme její chátrání, provedeme zde 

drobné stavební úpravy, čímž se zvýší hodnota budovy, proto nájem bude velmi nízký. 

Další plus, které rozhodlo umístění výrobny do této lokality byla konkurence.  

Podnik se zaměří na oslovení společností, které se zabývají festivaly a různými 

celorepublikovými koncerty. Kde získám velkou škálu kontaktů. Dále se zaměřím také 

na webové stránky. 

Podnik svou činnost zahájí 1. 11. 2017, po propočtu reálného finančního vývoje lze 

v prvním roce uvažovat o ztrátě ve výši -120 257 Kč. Tato ztráta je dána vstupními 

náklady, do které je nutné započítat úprava budovy, vybavení prodejny a prvotní nákup 

surovin na uvaření piva. V dalších letech podnikání už ovšem dojde k zisku a stabilizace 

podniku. Hlavním cílem podniku je získat stálé spokojené zákazníky, navyšovat zisk, 

zvyšovat tržby, prohlubovat tradici značky a dobré jméno firmy. V pivovaru bude 

kladen důraz na výběr kvalitních pracovníků, zejména na pracovitost a učení se novým 

věcem.  

Pokud se bude podniku dařit, do budoucna se plánuje nakoupit více tanků na výrobu  

a zrání piva.  
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4.3 Analýza trhu 

Na základě průzkumu trhu, jsem zkoumala, o které produkty budou mít potencionální 

zákazníci největší zájem. Po vyhodnocení průzkumu jsem došla k závěru, že zákazníci 

budou mít největší zájem o kvalitní produkty, když bude pivo chutné, dají za něho  

i vyšší částku.  

Zakládání malých podniků je trendem posledních let, proto dochází k rostoucí síle 

maloobchodníků. Odběratelé se stávají čím dál náročnějšími. Z důvodu velkého 

konkurenčního prostředí, je nutné se přizpůsobit rostoucí síle odběratelů. 

Co se týče konkurence, když vezmu veliké pivovary, které jsou známé jako Plzeňský 

Prazdroj, můžu brát v úvahu, že to bude pro mě velká konkurence, poněvadž lidé chodí 

hlavně do hospody, které točí plzeň.  

Tím, že budu zakládat minipivovar, si myslím, že bych to měla srovnávat pouze 

s minipivovary. U nás v okolní vesnici je pouze jeden minipivovar, kde vaří pivo, ale 

veliký úspěch tam není. Tohoto bych mohla využít ve svůj prospěch.  

Nejsilnějšími konkurenty v Pardubickém kraji jsou podniky: 

 Minipivovar Veselka 

 Minipivovar Faltus 

 Minipivovar Clock 

 Minipivovar Žamberecký kanec 

U těchto podniků nelze specifikovat slabé a silné stránky, poněvadž každá má již svou 

tradici a stálé zákazníky.  

Příležitost pro můj podnik na trhu vidím v tom, že na začátku uvařím 10 druhů piv, ty 

co nejvíce zákazníkům budou chutnat, dám je do stálé nabídky. Dále budu vařit pivo na 

přání zákazníků. Budu ráda, když někdo přijde s nějakým nápadem. Na začátku mého 

podnikání budu spoléhat, na zvědavost občanů v obci. Další zákazníky bych chtěla 

získat oslovením pořadatelů festivalů a dalších velkých koncertů a akcí. V poslední řadě 

bych chtěla spolupracovat s cestovními kancelářemi, které by zajišťovaly poznávací 

výlety po pivních stezkách.  
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Spektrum zákazníků, bude široké. Hlavními odběrateli by měli být festivaly a koncerty. 

Další skupinou by mohli být lidé z okolních vesnic a měst, které si pivo odvezou v sudu 

anebo si posedí v minipivovaru. Poslední skupinou jsou zákazníci, které si pivo koupí 

v místní samoobsluze. Produkt je variabilní, není omezen pohlavím, pouze věkem a to 

od 18 let.  

Hlavním cílem podniku je mít spokojené zákazníky, poněvadž ty mají pozitivní dopad 

na celkové fungování firmy. Je důležité, aby zákazníci byli spokojeni s kvalitou i cenou 

produktu. Spokojení zákazníci se rádi vracejí a jsou nejlepší reklamou. Všichni 

zaměstnanci musí uplatňovat zásady slušného chování, vstřícnou a trpělivou 

komunikaci.  

Za ideálního zákazníka můžeme označit toho, který nakupuje, neboli navštěvuje 

minipivovar pravidelně, vyjadřuje spokojenost s naším sortimentem, jeho kvalitou  

i cenou. V neposlední řadě poskytuje reference svým příbuzným, známým  

a spolupracovníkům.  

4.4 Charakteristika podniku 

Pivovar se bude nacházet ve vesnici Dolní Libchavy, bude zaměřena na výrobu  

a následný prodej piva. Minipivovar bude veden Hanou Doležalovou, která bude 

podnikat na základě živnostenského listu. Živnostenské oprávnění bude vydané na 

hostinskou činnost, která spadá do řemeslné živnosti a vyžaduje tedy i zvláštní 

podmínky. Jelikož všechny podmínky jako majitelka nesplňuji, zajistila jsem si 

odpovědného zástupce, rodinného příslušníka, který má v tomto oboru zkušenosti.  

Minipivovar bude umístěn v Dolních Libchavách v bývalých prostorách zemědělského 

družstva. Minipivovar se bude celkem skládat ze dvou místností. První místnost bude 

sloužit k výrobě piva, kde budou 2 tanky a suroviny k výrobě piva. Druhá místnost bude 

sloužit k dozrání piva, kde bude 15 tanků. V této místnosti se bude skladovat pivo 

v sudech a lahvích. Bude se jednat o menší podnik, ve kterém bude dohromady pracovat 

5 zaměstnanců. Pracovní doba z počátku bude od 7:00 – 15:30 hod. pro vařiče piva. 

Hospoda bude poté otevřena dle zájmu od 15:00 – 20:00 hod. Tyto otevírací doby 

budou určitě v průběhu podnikání změněny. 
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Jak už jsem uvedla výše, budu v pronájmu bývalého zemědělského družstva, kde tento 

objekt chátrá a tak majitel bude rád, když ho znovu někdo obydlí a bude se o něj starat, 

takže výše nájmu bude cca 7 500 Kč včetně energií. 

Druhy produktů, které podnik bude poskytovat: 

 světlá 10°C 

 světlá 12°C 

 polotmavá 11°C 

 tmavá 14°C 

 pomeranč + zázvor 

 medové 

 citrónové 

 malinové 

 konopné 

 speciální pivo ALE. 

 

4.5 Marketingový plán 

Marketingový plán je takový strategický plán podniku, který je založen hlavně pro 

zákazníky  

a jejich spokojenost, tímto můžeme dosáhnout konkurenční výhody.  

Pro minipivovar je důležité dodržovat tyto body marketingové strategie: 

- prodávat kvalitní výrobky za přijatelné ceny 

- soustředit se na to, zda jsou zákazníci uspokojováni našimi produkty 

- vytvořit komunikaci se zákazníkem takovou, aby měl vždy všechny informace  

o daném druhu piva 

- vybudovat příjemné místo, aby se z potencionálního zákazníka stal stálý. 

4.5.1 Marketingový mix 

 Produkt 

Produktem podniku budou různé druhy piv. Na začátku navaříme 10 druhů piv  

a nejoblíbenější piva se zařadí do stálé nabídky. Samozřejmě na Velikonoční, Vánoční 

atd. svátky se budou vařit piva s danou tématikou. Důraz bude vždy kladen na kvalitu  

a samozřejmě čerstvost surovin, ze kterých se pivo bude vařit. Výrobky, které se budou 

stáčet do sudů anebo lahví budou označeny logem Pelikán. 
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Obr. 7 Logo firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Cena 

Cílem je vytvořit takovou cenu, která bude odpovídat kvalitě produktu. Cena musí být 

reálná pro náš region. Cena se většinou vytváří dvěma způsoby. První způsob: 

k nákladům se přičte marže. Druhý způsob: cena se odvozuje dle konkurence. Já budu 

cenu stavovat dle prvního způsobu. 

 Distribuce 

Veškeré suroviny, granule, kvasnice, chmel jsou nakupovány od dodavatelů. Pro zboží 

si jezdí sami vařiči piva. Suroviny jsou poté uskladněny ve skladu do doby, než se 

z nich budou vyrábět výrobky. 

 Propagace 

Jelikož vzniká nový podnik je potřeba zvolit velmi intenzivní propagaci. První 

propagace bude formou letáků. Dále určitě využiji místního rozhlasu a místního 

tištěného zpravodaje. Největší propagaci, ale vidím formou webových stránek, na 

kterých budou údaje o všech produktech.  

4.6 Organizační plán 

Organizační struktura u mého podnikání je velmi jednoduchá. Byl zvolen jeden 

z nejstarších typů organizační struktury – liniový. Jsou dány jasné vztahy nadřízenosti  

a podřízenosti. Je zřejmé, že rozhodovací pravomoci bude mít majitelka Hana 

Doležalová, která se bude starat o administrativu, provozní věci atd. 
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4.6.1 Personál 

Vést podnik bude majitelka Hana Doležalová, která bude dohlížet na fungování celého 

podniku (od administrativy, provozních věcí až po finance). Jelikož majitelka nemá 

žádnou praxi v tomto oboru, bude jí pomáhat rodinný přítel, který má v oblasti 

podnikání 15 – ti letou praxi. Na dohodu o provedení práci budou zaměstnány  

2 zaměstnanci – externí účetní a pracovník bezpečnosti práce. 

Poté budou v podniku zaměstnány další 3 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. Dva 

zaměstnanci budou přímo ve výrobní činnosti vařit pivo. Jedna pracovnice bude 

pomáhat stáčet piva do sudu a do lahví a odpoledne bude v případě zájmu obsluhovat 

zákazníky.  

Aby bylo pivo chutné a dobře uvařené, je nutné pečlivě vybrat zaměstnance. 

Zaměstnanci by měli mít alespoň rok praxi v tomto oboru. Podmínka to ale není, pokud 

budou mít o tuto práci veliký zájem a bavilo by je to, je možnost, zaučení přímo na 

místě, našim rodinným přítelem, který se tomuto věnoval. Pro pomocnou dělnici 

budeme požadovat pečlivost a spolehlivost a dále výuční list číšník, číšnice z důvodu 

obsluhy zákazníků. 

4.6.2 Náplň pracovních činností 

Vedoucí: Bc. Hana Doležalová 

- Ve vedení bude majitelka, která má ekonomické vzdělání, ale nemá žádné 

zkušenosti s vedením podniku, takže ji na začátku bude pomáhat rodinný přítel 

Josef Kalous, který se tomuto druhu podnikání věnuje již 15 let. 

Náplň práce vedoucí: 

 marketing, 

 dohled nad provozem podniku, 

 jednání s obchodními partnery, 

 jednání s dodavateli, 

 jednoduchá administrativa, 

 motivování pracovníků, 

 finanční plánování, 

 propagace. 
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Účetní: Jitka Vobořilová 

Účetnictví v podniku bude zpracovávat účetní – jedná se o známou, která ho bude 

zpracovávat za symbolickou cenu. Bude v podniku vedena jako externí účetní pouze na 

dohodu o provedení práce. Její náplň práce bude administrativa a kompletní vedení 

účetnictví. 

Pracovník bezpečnost práce: O bezpečnost práce se v podniku bude starat bezpečnostní 

pracovník. V podniku bude veden pouze na dohodu o provedení práce. Jeho náplň 

práce: dělat jednou za rok školení o bezpečnosti práce, a když se stane pracovní úraz, 

přijet sepsat různé protokoly. 

Zaměstnanci ve výrobě: 

- Ve výrobě je počítáno se 3 zaměstnanci, které budou zaměstnány na hlavní 

pracovní poměr, 2 z nich budou vyrábět pivo a jedna pomocná dělnice, která 

bude stáčet pivo do sudů a lahví. V odpoledních hodinách bude pracovat podle 

potřeby jako číšnice. 

- Pracovní doba bude stanovena od 7:00 – 15:30 hod. u vařičů piva. U pomocné 

dělnice bude pracovní doba stanovena od 12:00 – 20:00 hod. Každému 

zaměstnanci přísluší půlhodinová přestávka na oběd, na kterou má nárok po  

4 hodinách práce. 

- Všem 3 zaměstnancům bude stanoven fixní plat: 

 Vařiči piva    17 000 Kč 

 Pomocná dělnice (číšnice)  13 000 Kč (plus zpropitné) 

 Dále k fixnímu platu budou mít pohyblivou složku mzdy – odměny, 

které nebudou vypláceny pravidelně, budou určovány podle toho, jak 

se bude podniku dařit. Určitě bych v našem podniku chtěla zavést 

13. a 14. platy. 

Náplň práce vařičů piva: 

- Kontrola technologie: čištění mechanické, chemická sanitace, proplach vodou.  

Kontrola funkčnosti: motory, čerpadla, teploměry apod. 

- Nastudování podnikové normy / varný list. Zajištění surovin. Voda, slady, chmel  

a kvasinky.  
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- Vlastní vaření: našrotování a zahájení výroby. "Vaření piva" dle varného listu. 

chlazení mladiny a zakvašení 

- Druhý den: kontrola kvašení ( zahrazení po kvašení a kontrola dokvašení ) 

- Přepouštění dle technologie a druhu piva. Kontrola teplot a tlaků 

Náplň práce pomocná dělnice: 

- z tanků stáčet pivo do sudů a pet lahví, 

- všechno polepit naším logem, 

- úklid na pracovišti, 

- obsluha zákazníků. 

4.6.3 Organizační struktura podniku 

V předešlé podkapitole jsem popsala povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Nyní si 

můžeme ukázat organizační strukturu podniku. Tato organizační struktura je velmi 

jednoduchá. Ukazuje nám vztahy podřízenosti a nadřízenosti v podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Organizační struktura podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět z obrázku vedení a řízení firmy je v rukou majitelky Bc. Hany Doležalové, 

která má jako jediná pravomoc rozhodovat a nese odpovědnost za celou firmu. 

4.7 Hodnocení rizik 

Při každém druhu podnikání vznikají různá rizika. Může se tak stát na začátku 

podnikání, ale i v průběhu, když podnik funguje pár let bez problémů. Tyto rizika 

Majitelka podniku 

Pracovník 
bezpečnosti práce 

Dělnice (číšnice) Vařič piva Vařič piva 

Externí 
účetní 
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ohrožují funkci podniku. Na některá z nich, je možné se již dopředu připravit, případně 

mít promyšleno, jak budu postupovat v případě, že se riziko objeví. Je důležité, aby 

podnik s různými rizika počítal a snažil se jim předcházet. 

4.7.1 Identifikace rizik 

Rizika, která můžou ovlivnit nepříznivě funkci podniku: 

1. Nezájem o nabízené produkty 

2. Finanční problémy 

3. Nevhodný výběr zaměstnanců 

4. Konkurence 

5. Nebezpečí úrazu na pracovišti 

 

 Nezájem o nabízené výrobky 

Pro podnik je toto riziko nejzávažnější, v případě, že neoslovíme různé agentury, které 

zajišťují různé koncerty a festivaly, které budou zadávat do výroby pravidelné zakázky, 

můžeme počítat s možností, že o výrobky nebude zájem. Prodej piva v místním 

minipivovaru a v místní samoobsluze podnik neuživí. Proto musíme mít dobrou 

marketingovou strategii pro oslovení různým agentur, poskytnout jim slevu při určitém 

počtu odebraných výrobků. Dále podnik musí mít dobře zvolenou reklamu a účastnit se 

pivních slavností, aby se podnik dostal do podvědomí zákazníků. 

 Finanční problémy 

Založení minipivovaru na začátku vyžaduje velké finanční investice – nákup varen na 

vaření  

a zrání piva, vybavení, suroviny, menší úpravy prostor podnikání. Majitelka do podniku 

bude vkládat své finanční prostředky, ale bude čerpán i úvěr. V případě, že nebude  

o produkty velký zájem, mohlo by dojít k situaci, že podnik nebude mít na splácení 

úvěru, provoz, vyplácení mezd zaměstnancům a další výdaje spojené s podnikáním. 

Kdyby došlo k tomuto problému, toto riziko jde eliminovat zvýšením cen, snížením 

nákladů. Majitelka má samozřejmě finanční rezervy, které by krátkodobě pokryly 

fungování podniku, tudíž by k tomuto riziku dojít nemělo, ale je důležité, abychom si  

i tuto možnost uvědomovali. 
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 Nevhodný výběr zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu firmy, poněvadž na 

jejich výrobní činnosti závisí celý podnik. Zaměstnanec, který bude obsluhovat lidi, by 

měl být příjemný, ochotný a měl by být schopen se naučit něco o pivu, které bude 

zrovna v nabídce. V případě pochybností, že zaměstnanci neplní svoji práci, je vhodné 

tuto skutečnost prověřit. Pokud nesplňuje požadavky, tak pracovníka vyměnit. 

 Konkurence 

Konkurencí jsou jednotlivé podniky, které se zabývají ať už jenom prodejem nebo 

výrobou a následným prodejem piva. Hrozbu můžou tvořit nově vznikající podniky. 

Jedinou možnou obranou v tomto případě je diferencovat výrobky od ostatních, 

experimentace, přijatelná cena, kvalita, individualita k zákazníkovi a budování dobrého 

jména podniku.  

 Nebezpečí úrazu na pracovišti 

Možným rizikem je úraz na pracovišti, čímž může dojít k ohrožení zdraví zaměstnanců. 

Toto riziko je možné předejít pravidelným školením zaměstnanců o bezpečnost práce na 

pracovišti. 

4.7.2 Kvantifikace a kvalifikace rizik 

V předchozí kapitole byly popsány rizika, které můžou podnik ohrozit. Nyní se budu 

zabývat výpočtem jejich míry závažnosti podle jejich pravděpodobnosti výskytu  

a závažností následků, které můžou způsobit. 

V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika, jsou uvedeny 

v bodové hranici od 1-5. 

1 Nepravděpodobné 

2 Málo pravděpodobné 

3 Středně pravděpodobné 

4 Pravděpodobné 

5 Vysoce pravděpodobné 
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Tab. 6 Hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 7 je bodově ohodnocená stupnice závažnosti dopadů realizace rizik. 

1 Zanedbatelné 

2 Malé 

3 Střední 

4 Významný dopad na fungování podniku 

5 Kritické pro fungování podniku 

Tab. 7 Míra závažnosti dopadu rizika  

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce 8 jsou uvedena rizika s přiřazenými hodnotami pravděpodobnosti 

výskytu a míry závažnosti dopadu rizika. V posledním sloupci tabulky je vyjádřena 

míra rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti výskytu a míry závažnosti dopadu 

rizika.  

Hodnocení rizika je podle následující stupnice: 

 1-4 přijatelné riziko 

 5-14 podmíněně přijatelné riziko 

 15-25 nepřijatelné riziko 

Číslo rizika Identifikace Pravděpodobnost Míra závažnosti Hodnocení 

1 Nezájem o 

nabízené výrobky 
4 5 20 

2 Finanční problémy 3 4 12 

3 Nevhodný výběr 

zaměstnanců 
3 4 12 

4 Konkurence 2 3 6 

5 Nebezpečí úrazu  

na pracovišti 
2 2 4 
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Tab. 8 Kvalifikace rizik 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 8 nám graficky znázorňuje přijatelnost výše uvedených rizik. Podnik by se měl 

nejvíce zaměřit na riziko, které patří do skupiny rizik nepřijatelných. Jedna se o riziko 

nezájmu o nabízené produkty. Podnik by se měl na toto riziko zaměřit a dělat vše proto, 

aby tomuto riziku předešel a o výrobky zájem byl. 

Tab. 9 Hodnocení přijatelnosti rizika 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.8 Finanční plán 

V této kapitole se budu zabývat finančním plánem pivovaru v Dolních Libchavách. 

Finanční plán popisuje náklady, které jsou potřebné v začátcích podnikání, mzdové 

náklady a ostatní náklady na provozování podniku. Součástí finančního plánu je také 

plánované vyčíslení výnosů podniku. 

Na začátku podniku si budu brát úvěr u Moneta Money bank 800 000 Kč, peníze budou 

převedeny na běžný účet. Srovnávala jsem úvěry u několik bank, ale poněvadž mám  

u Moneta Money bank dlouholetou platební historii, vyšel mi úvěr u nich nejvýhodněji. 

Po konzultaci s paní Veronikou Hlouškovou z pobočky v Žamberku Moneta Money 

bank jsme se dohodli, že bych dostala úrokovou sazbu 6,06 %, úvěr bude na 10 let, 

Pravděpodobnost Hodnocení rizika 

5      

4     R1 

3    R2, R3  

2  R5 R4   

1      

Míra závažnosti 1 2 3 4 5 
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hrazen bude půlročně. Půlroční splátka úvěru činí 53 922 Kč. Do podniku dále vložím 

v hotovosti 600 000 Kč, kterými samozřejmě disponuji. 

 

4.8.1 Náklady před zahájením činnosti 

 Zřizovací výdaje 

Před zahájením podnikání si musím vyřídit živnostenské oprávnění na řemeslnou 

živnost na živnostenském úřadě. Když ohlásíme živnost, musí být dodán výpis 

z rejstříku trestů, vyčíslené zřizovací výdaje zobrazuje tabulka 10. 

Zřizovací výdaje Cena 

Živnostenský list 1 000 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 100 Kč 

Celkem 1 100 Kč 

Tab. 10 Zřizovací výdaje 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Náklady na vybavení a úpravu provozovny 

Pivovar se bude nacházet v bývalých prostorách zemědělského družstva, jelikož tato 

budova není používaná několik let, budou zde potřeba stavební i jiné menší úpravy. Je 

nutné vybudovat hygienické zázemí pro pracovníky, probourat zdiva, aby vznikla velká 

místnost, kde bude výčep. Samozřejmě nakonec proběhne ve všech místnostech 

malování. Pivovar bude následně zkolaudován. 

Náklady na úpravu prostor Cena 

Menší stavební úpravy 14 500 Kč 

Vymalování   8 500 Kč 

Kolaudace   6 000 Kč 

Celkem 29 000 Kč 

Tab. 11 Náklady na úpravu prostor 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Až bude vyřízená živnost, hotové prostory, budou prostory vybaveny varnami  

a pomůckami, které jsou potřeba pro výrobu piva, jedná se o jednorázové náklady, které 

jsou spočítány v tabulce 12. Všechny potřebné věci k výrobě piva, včetně ostatních 

pomůcek nebudou nové, budou odkoupeny od maďarské firmy, která s výrobou piva 

končí, proto mi je odprodá za nižší cenu.  

Náklady na vybavení prostor Cena 

Minipivovar 1 500 000 Kč 

Zařízení kanceláře vč. PC techniky      25 000 Kč 

Výčepní stojany       20 000 Kč 

Výčepní pult          7  000 Kč 

Stoly          8 000 Kč 

Židle          5 000 Kč 

Pokladna        21 900 Kč 

Ostatní pomůcky a vybavení         25 000 Kč 

Celkem   1 611 900 Kč 

Tab. 12 Náklady na vybavení prostor 

Zdroj: vlastní zpracování 

Do vybavení provozovny patří také zásoby materiálů, které budou potřeba pro výrobu 

prvních druhů piv. Tyto prvotní náklady byly vyčísleny na 90 000 Kč. Jedná se  

o zásobu chmelových produktů, sladu a kvasinek. 

Celkové náklady na vybavení provozovny jsou tedy: 1 701 900 Kč. 

Náklady na marketing 

Mezi marketingové náklady se řadí reklama, ať už pomocí billboardů, webových 

stránek nebo místního rozhlasu. Reklama se používá z důvodu, aby se podnik dostal co 

nejrychleji do povědomí zákazníků. Na začátku se zúčastním i různých pivních 

slavností a veletrhů.  

Ostatní náklady Cena 

Registrace domény      149 Kč 
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Tvorba webových stránek 18 500 Kč 

Pivní slavnosti, veletrhy 15 000 Kč 

Celkem 33 649 Kč 

Tab. 13 Ostatní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.8.2 Mzdové náklady 

V podniku se počítá, že na hlavní pracovní poměr, budou zaměstnány tři pracovníci. 

Dva vařiči piva a jedna pomocná dělnice (číšnice). Vařiči piva budou pobírat hrubou 

mzdu ve výši 17 000 Kč, pomocná dělnice (číšnice) 13 000 Kč. 

Výpočet mzdových nákladů – vařič piva 

Hrubá mzda 17 000 Kč Zaměstnance Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 765 Kč 1 530 Kč 

Sociální pojištění 1 105 Kč 4 250 Kč 

Odvody celkem 1 870 Kč 5 780 Kč 

Superhrubá mzda 22 780 Kč  

Základ pro výpočet zálohy na daň  22 800 Kč  

Záloha na daň z příjmu 3 420 Kč  

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Daň 1 350 Kč  

Čistá mzda 13 780 Kč  

Mzdový náklad na zaměstnance 22 780 Kč 

Tab. 14 Měsíční mzdové náklady vařič piva 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet mzdových nákladů – pomocná dělnice (číšnice) 

Hrubá mzda 13 000 Kč Zaměstnance Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 585 Kč 1 170 Kč 

Sociální pojištění 845 Kč 3 250 Kč 
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Odvody celkem 1 430 Kč 4 420 Kč 

Superhrubá mzda 17 420 Kč  

Základ pro výpočet zálohy na daň 17 500 Kč  

Záloha na daň z příjmu 2 625 Kč  

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Daň 555 Kč  

Čistá mzda 11 015 Kč  

Mzdový náklad za zaměstnance 17 420 Kč 

Tab. 15 Měsíční mzdové náklady pomocná dělnice 

Zdroj: vlastní zpracování 

Majitelka je živnostník, proto si musí ze zákona měsíčně platit minimální zálohy na 

zdravotní a sociální pojištění.  

Zdravotní pojištění činí: 1 906 Kč 

Sociální pojištění činí:    2 061 Kč 

Celkem:      3 967 Kč 

Externí účetní bude zaměstnána na dohodu o provedení práce, mzda bude činit 4 500 Kč 

plus 15% daň. Celkové náklady na mzdovou účetní 5 175 Kč. 

Pracovník bezpečnosti práce, taktéž bude pracovat na dohodu o provedení práce, mzda 

bude činit 2 500 Kč plus 15 % daň. Celkové náklady za pracovníka bezpečnosti práce 

2 875 Kč. 

Celkové měsíční mzdové náklady: 

 Vařič piva – 22 780 Kč x 2 

 Dělnice – 17 420 Kč 

 Majitelka – 3 967 Kč   74 997 Kč 

 Účetní – 5 175 Kč 

 Bezpečnost práce – 2 875 Kč 
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4.8.3 Splátky úvěru 

Úvěr bude na 10 let ve výši 800 000 Kč, hrazen půlročními splátkami. Roční úroková 

sazba je 6,06 %. Po výpočtu vychází půlroční splátka na 53 922 Kč. 

Tabulka 16 znázorňuje splátkový kalendář úvěru, celkem přeplatím 278 440 Kč na 

úrocích. 

Rok Splátka Počáteční hodnota Anuita Úrok Úmor Konečná hodnota 

1 1 800 000 53 922 24 240 29 682 770 318 

2 770 318 53 922 23 341 30 581 739 737 

2 3 739 737 53 922 22 415 31 507 708 230 

4 708 230 53 922 21 460 32 462 675 768 

3 5 675 768 53 922 20 476 33 446 642 322 

6 642 322 53 922 19 463 34 459 607 863 

4 7 607 863 53 922 18 418 35 504 572 359 

8 572 359 53 922 17 342 36 580 535 779 

5 9 535 779 53 922 16 234 37 688 498 091 

10 498 091 53 922 15 092 38 830 459 261 

6 11 459 261 53 922 13 916 40 006 419 255 

12 419 255 53 922 12 704 41 218 378 037 

7 13 378 037 53 922 11 454 42 468 335 569 

14 335 569 53 922 10 168 43 754 291 815 

8 15 291 815 53 922 8 842 45 080 246 735 

16 246 735 53 922 7 476 46 446 200 289 

9 17 200 289 53 922 6 069 47 853 152 436 

18 152 436 53 922 4 619 49 303 103 133 

10 19 103 133 53 922 3 125 50 797 52 336 

20 52 336 53 922 1 586 52 336 0 

Tab. 16 Splátkový kalendář 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.8.4 Předpokládaný vývoj tržeb v prvním roce 

K vývoji tržeb musím odhadnout cenu výrobku, za kterou si budou odběratelé výrobek 

kupovat. Každé pivo má jinou finanční hodnotu a je rozdíl pokud si pivo půjdou koupit 

do pivovaru anebo si ho odvezou v sudu domů. Cena piva točeného se bude pohybovat 

od 27 – 45 Kč. Tudíž průměrná cena je 32 Kč. U stáčeného piva do sudu se budou ceny 

pohybovat od 1500 + 2100 Kč za sud.  

Při výpočtu předpokládaných tržeb se bude vycházet z počtu zákazníků, kteří spadají do 

cílového trhu. Pro měsíce prosinec – únor předpokládám, že pivovar navštíví 35 

zákazníků denně s průměrnou útratou 120 Kč. Pro měsíce – březen – květen 

předpokládám větší návštěvnost a to 45 zákazníků denně. A pro červen – říjen 

předpokládám 85 zákazníků denně taktéž s průměrnou útratou 120 Kč. Dále tady máme 

prodej stáčeného piva do sudu, kdy se předpokládá, že v období prosinec – únor se vydá 

1 sud denně. Pro měsíce březen – květen se vydají 2 sudy denně. A v měsících červen – 

říjen mám naplánováno 6 sudů denně, poněvadž začnou koncerty a festivaly a já bych 

se těchto akcí chtěla zúčastnit. Průměrná cena sudu piva bude stanovena na 1800 Kč za 

sud. Do budoucna by měl být trend zákazníků rostoucí. 

Předpokládané měsíční tržby dostaneme takto: 

- Průměrný počet zákazníků x průměrná útrata x počet dnů v měsíci (22). 

- Počet prodaných sudu x průměrná cena x počet dnů v měsíci. 

Tržby v období prosinec – únor 

40 x 120 x 22 = 105 600 Kč x 3 měsíce = 316 800 Kč 

1 x 1800 x 22 = 39 600 Kč x 3 měsíce =   118 800 Kč 

Celkem za toto období: 435 600 Kč 

Tržby v období březen - květen 

45 x 120 x 22 = 118 800 Kč x 3 měsíce 356 400 Kč 

2 x 1800 x 22 = 79 200 Kč x 3 měsíce   237 600 Kč 

Celkem za toto období: 594 000 Kč 

Tržby v období červen – říjen 

85 x 120 x 22 = 224 400 Kč x 5 měsíců = 1 122 000 Kč 
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6 x 1800 x 22 = 237 600 Kč x 5 měsíců = 1 188 000 Kč 

Celkem za toto období: 2 310 000 Kč 

 Pravidelné provozní náklady 

Do pravidelných provozních nákladů je zahnuta energie + nájem, internet, telefon, 

pojištění + poplatky a správa webových stránek, aby stránky byly stále aktuální. 

Poplatky za vedení bankovního účtu mám u MONETY Money bank zadarmo. 

V provozních nákladech je zahrnuto také cestovné, pro různé jednání spojené 

s podnikáním a případné cesty pro materiál. V ostatním nákladech je počítána 

příležitostná reklama a účast na veletrzích a pivních slavnostech. Do pravidelných 

nákladu patří samozřejmě cena za suroviny, která je odhadována na 45 000 Kč. 

Pravidelné měsíční provozní náklady Cena 

Energie + nájem 7 500 Kč 

Internet + telefon 1 300 Kč 

Správa webu 450 Kč 

Pojištění a jiné poplatky 1 000 Kč 

Ostatní poplatky 1 700 Kč 

Cestovné 4 000 Kč 

Celkem 15 950 Kč 

Tab. 17 Pravidelné měsíční provozní náklady 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Fixní náklady 

Roční mzdové náklady – 899 964 Kč 

Provozní náklady – 191 400 Kč 2 964 857 Kč 

Počáteční zřizovací výdaje – 1 765 649 Kč 

Roční splátka úvěru – 2 x 53 922 Kč = 107 844 Kč 
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4.8.5 Plánovaný výkaz peněžních toků 

Následující tabulka popisuje plánované příjmy a výdaje v prvním roce podnikání, tedy 

od  

1. 11. 2017 do 1. 10. 2018. Tabulka popisuje jaké příjmy a výdaje předpokládám 

v jednotlivých měsících. Pivovar jak uvidíme v následující tabulce, bude placen na dvě 

splátky. První splátka bude činit 888 100 Kč a pivovar doplatím v červenci splátkou 

611 900 Kč. 
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Tab. 18 Výkaz plánovaných peněžních toků v 1. roce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.8.6 Výkaz peněžních toků v následujích letech 

V této části dochází k odhadu tržeb na další dva roky podnikání. Při odhadu tržeb 

počítám  

2. rok nárůst tržeb o 5 %. Očekávám spokojené zákazníky, kteří se budou vracet. Když 

si na začátku vybuduji dobré jméno firmy a budu mít kvalitní výrobky, bude tohoto 

nárůstu tržeb dosaženo. 

Dále počítám 2. rok se zvýšením cen materiálů, energií, pojištění a ostatních nákladů  

o 4 %, z důvodu neustálého zdražování. Jelikož zaměstnanci budou zapracováni, mají 

po roce nárok na zvýšení mzdy. Navýšení bude o 15 %. Předpokládám, že majitelka 

Hana Doležalová si bude hradit minimální sazbu zdravotního a sociálního pojištění. 

S další změnou ve druhém roce bude postavení terasy za 50 000 Kč a bude zakoupen 

nový nerezový výčepní pult s nábytkem do hospody a na terasu za 350 000 Kč. Pokud 

se podniku bude dařit, na prázdniny bude chodit na výpomoc brigádník, který také 

náklady zvýší. 

Pro 3. rok bude opět nárůst tržeb o 5%. Ceny energií, materiálu, ostatních nákladu se 

zvýší  

o 5%. Dojde i k nárůstu mezd u zaměstnanců o 10 %. Majitelka si bude hradit 

minimální sazby zdravotního a sociálního pojištění. Poslední změna bude ve stavebních 

úpravách, kdy bude potřeba udělat fasádu na pivovaru ve výši 150 000 Kč. Nakonec  

3. rok ještě nakoupím další sudy na stáčení piva a novou stáčečku piva ve výši 200 000 

Kč. 

Marketingové náklady v obou letech činí 25 000 Kč. Budeme se účastnit na pivních 

slavnostech a veletrzích piva. 

Výpočty plánovaných peněžních toků jsou pouze orientační, slouží pouze k náhledu, jak 

by mohl podnik hospodařit v dalších letech podnikání. 

 1. Rok 2. Rok 3. Rok 

Stav peněz na počátku roku 1 400 000 1 279 743 2 504 664 

Tržby 3 339 600 3 506 580 3 681 909 

Příjem celkem 4 739 600 4 786 323 6 186 573 
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Založení živnosti 1 100   

Mzdy 899 964 1 034 959 1 138 455 

Materiál 495 000 514 800 540 540 

Pojištění 12 000 12 480 13 104 

Energie + nájem 90 000 93 600 98 280 

Telefon 15 600 16 224 17 035 

Cestovné 48 000 49 920 52 416 

Ostatní náklady 20 400 21 216 22 277 

Správa webu 5 400 5 616 5 897 

Úvěr 107 844 107 844 107 844 

Stavební úpravy 29 000 50 000 150 000 

Vybavení provozovny 1 611 900 350 000 200000 

Prvotní zásoby 90 000   

Propagace 33 649 25 000 25 000 

Výdaje celkem 3 459 857 2 281 659 2 345 848 

Cash flow 1 279 743 2 504 664 3 840 725 

Tab. 19 Plánované peněžní toky 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.8.7 Plánovaný hospodářský výsledek v prvních 3 letech 

V tabulce jsou znázorněny tržby a náklady v prvních 3 letech podnikatelské činnosti 

výroby piva. Odečtením nákladů od tržeb získáváme hospodářský výsledek před 

zdaněním. Ten zdaníme 15 % daní a dostaneme čistý zisk. 

Rok 1. rok 2. rok 3. rok 

Tržby  3 339 600 3 506 580 3 681 909 

Náklady celkem 3 459 857 2 281 659 2 345 848 
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HV před zdaněním - 120 257 1 224 921 1 336 061 

Daň 0 183 738 200 409 

Čistý zisk 0 1 041 183 1 135 652 

Tab. 20 Hospodářský výsledek za 3 roky 

Zdroj: vlastní zpracování
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5 Harmonogram implementace 

 Činnost Doba trvání Období 

1 Vypracování podnikatelského plánu 6 měsíců prosinec 2016 – květen 2017 

2 Průzkum trhu 1 měsíc červen 2017 

3 Založení živnosti 1 den červen 2017 

4 Nájemní smlouva 1 den červenec 2017 

5 Vyřízení úvěru 1 měsíc srpen 2017 

6 Stavební úpravy prostor + malování 2 měsíce srpen – září 2017 

7 Nákup pivovaru a vybavení 1 měsíc září 2017 

8 Příprava prostor 2 měsíce srpen – září 2017 

9 Kolaudace prostor 1 týden září 2017 

10 Komunikace s dodavateli 2 týdny říjen 2017 

11 Inzerát na zaměstnance 1 týden září 2017 

12 Registrace domény, tvorba web. stránek 2 měsíce září – říjen 2017 

13 Výběr zaměstnanců 1 týden říjen 2017 

14 Uzavření pojistky, internetu 1 týden říjen 2017 

15 Nákup surovin od dodavatelů 1 týden říjen 2017 

16 Spuštění webových stránek 1 den listopad 2017 

17 Zahájení činnosti 1 den listopad 2017 

18 Reklama v místním rozhlasu 3 měsíce listopad – únor 2018 

Tab. 21 Seznam činností 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vypracování podnikatelského plánu               

Průzkum trhu               

Založení živnosti               

Podpis nájemní smlouvy               

Vyřízení úvěru               

Stavební úpravy prostor + malování               

Nákup pivovaru a vybavení               

Příprava prostor               

Kolaudace prostor               

Komunikace s dodavateli               

Inzerát na zaměstnance               

Registrace domény, tvorba webu               

Výběr zaměstnanců               

Uzavření pojistky, internetu               

Nákup surovin od dodavatelů               

Spuštění webových stránek               

Zahájení činnosti               

Reklama v místním rozhlasu               

Tab. 22 Harmonogram implementace 
Zdroj: vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Měla jsem možnost se setkat s několika podnikateli, kteří se pustili do provozování 

malého pivovaru, a mohu potvrdit, že to jsou lidé na správném místě. Na trhu se snaží 

uspět především kvalitním a chutným produktem, na který mohou být pyšní.  

V České republice má výroba piva velice dlouhou tradici. Malým pivovarům se tak daří 

zachovat tradiční prvky pivovarské výroby, které se ze současných moderních provozů 

vytrácí. Tlakem na prodlužování trvanlivosti a snižováním nákladů dochází 

k prohlubování chuťového rozdílu mezi pivem z malého pivovaru a pivem 

z velkopivovaru. Pivo z malého pivovaru, může nabídnout vynikající chuť a osobitý 

charakter.  

Nejčastější forma podnikání u začínajících podnikatelů, je založit malý podnik na 

základě živnostenského listu. Je to nejjednodušší forma, jak začít podnikat. Než bude 

podnik otevřen, je důležité si zmapovat situaci na trhu, provést základní analýzy  

a promyslet si situaci na několik prvních let fungování podniku, abychom zjistili, zda 

má podnik šanci uplatnit se na trhu. K takovému zjištění je potřeba vytvořit 

podnikatelský plán, kterému jsem se věnovala v mojí diplomové práci.  

Cílem bylo vytvoření podnikatelského plánu pro malý podnik, který se bude zabývat 

výrobou piva v Dolních Libchavách. 

V práci jsem provedla všechny nejdůležitější analýzy, které pomohou odhalit situaci 

podniku na daném trhu. Analýzu, kterou jsem používala k vnějšímu okolí je SLEPT, 

která odkryla vliv sociálních, legislativních, ekonomických, politických  

a technologických faktorů. Vnitřní prostředí bylo analyzováno dle modelu 7S, který 

ukázal na nedostatečnou propracovanost strategii podniku. Konkurenceschopnost 

podniku v okolí byla prozkoumána Porterovým modelem 5-ti sil. Bylo také provedeno 

dotazníkové šetření, abych zjistila, o jaké výrobky bude největší zájem. Na konec byla 

provedena SWOT analýza, která zhodnotila celkovou situaci podniku, vytyčila jeho 

silné a slabé stránky a odhalila příležitosti a hrozby.  

Podniků, které vyrábí pivo, je několik, tudíž konkurence na trhu existuje. Konkurence 

se, ale zase tolik nebojím. Budu sázet hlavně na kvalitu a originalitu výrobků a možnost 

se přizpůsobit individuálně zákazníkům.  
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V podnikatelském plánu je definován marketingový plán, kde pomocí marketingového 

mixu, je logo pivovaru, které bude na každém sudu a lahvi. Dalším krokem bylo 

vytvoření organizační struktury. V tomto případě je nejjednodušší použít liniovou 

strukturu, která jasně určuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Před založením podniku je nejdůležitější udělat si analýzu všech nákladů tedy uvědomit 

si finanční stránku podniku. Důležité je spočítat si počáteční náklady na založení 

podniku, jeho vybavení a prvotní zásoby. Je dobré mít měsíční přehled o nákladech na 

fungování podniku, tedy: mzdy, materiál, energie, internet, telefon atd. Proto byl 

vytvořen finanční plán, který nám ukazuje, že podnik ve svém 1. roce podnikání bude 

ve ztrátě. Ztráta je způsobena velkou investicí, která je potřeba na založení pivovaru. 

Tato situace se již změní ve 2. roce podnikání, kdy podnik bude dosahovat zisku,  

i přesto, že dojde k nákupu výčepu a dalšího vybavení.  

Cílem podniku bude oslovit všechny potenciální zákazníky. Důležité je si od začátku 

budovat dobré jméno firmy s kvalitními výrobky. 

Každý podnikatel musí počítat s tím, že podnikání sebou nese určitá rizika, která jej 

mohou v budoucnu negativně ovlivnit. Proto dobrý podnikatelský plán, by měl 

zahrnovat všechny neočekávané události a případně si promyslet obrannou strategii 

proti nim. Když podnikatel bude s jistými riziky počítat, může se na tyto rizika připravit 

a eliminovat je. V práci jsou shrnuty nejdůležitější rizika, která by mohla pivovar 

postihnout. 

Závěrem je možné konstatovat, že závěry z jednotlivým analýz dokládají, že úspěšnost 

podniku by mohla být na trhu velká. Úspěšnost podnikání nezávisí pouze na kvalitním 

podnikatelském plánu, ale hlavně na snaze a vytrvalosti podnikatele a spoustě dalších 

faktorů, které ne vždy se dají ovlivnit. 
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Příloha 1 Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuji se Hana Doležalová a v rámci svého studia na VUT fakultě podnikatelské 

dělám marketingový průzkum ke své diplomové práci. 

Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, veškeré údaje jsou anonymní a budou 

použity výhradně ke zpracování této diplomové práce. 

 

1. Jaký je Váš věk? 

 

2. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

 

3. V jaké podobě máte zájem o 

výrobky? 

a) Přímo v minipivovaru vypije 

pivo 

b) Nakoupit v místní samoobsluze 

c) Odveze si sud domů 

 

4. Jaký je pro Vás rozhodující 

ukazatel při výběru výrobku? 

a) Kvalita 

b) Cena 

 

5. O jaký druh piva byste měli zájem? 

a) Světlé 10 °C 

b) Světlé 12 °C 

c) Polotmavé 11 °C 

d) Tmavé 14 °C 

e) S různými příchutěmi (malinové, 

zázvorové, konopné, medové, 

vánoční) 

 

6. Vyjmenujte jaké příchutě piva, 

byste chtěli vyzkoušet 

 

7. Měli byste zájem i o nealkoholické 

pivo? 

 

8. Kam často chodíte na pivo? 

a) Pivovar 

b) Restaurace 

c) Bar, Nonstop 

 

9. Jaké máte oblíbené značky piva? 

 

10. Kolikrát týdně chodíte na pivo? 

Vaši odpověď prosím zakroužkujte nebo vypište. Z více variant zatrhněte pouze jednu.
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Příloha 2 Strom piv 
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Příloha 3 Reklamní plakát 

Zveme vás do nově otevřeného pivovaru pelikán 

od 1.11.2017 v dolních libchavách v bývalých 
prostrorách Zemědělského družstva 


