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ABSTRAKT 

Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové 

společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity 

k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části je provedena analýza současné 

situace na trhu, podnikatelský plán a finanční plán. 

 

ABSTRACT 

The thesis deals with the elaboration of a business plan for setting up a catering company. 

In the theoretical part is described the theoretical starting points, which is further used to 

develop the business plan. The practical part is an analysis of the current market situation, 

business plan and financial plan. 
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ÚVOD 

V dnešní uspěchané době lidé mají pořád více zájmu trávit svůj volný čas relaxací či 

aktivním odpočinkem, než aby se starali a stresovali o pořádání různých oslav, párty, 

společenských událostí. Proto mi příjde koncept založení cateringové společnosti se 

zájmem i o obyčejné lidi správnou volbou.  

 

Nutné podotknout, že v dnešní době je konkurence na každém rohu, a díky tomu je čím 

dál těžší si udržet stálé zákazníky. Již nestačí být levný a kvalitní nýbrž je třeba se odlišit, 

či mít další přidanou hodnotu.  

 

Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení cateringového 

podniku. Toto téma jsem si zvolila především proto, že plánování akcí, vaření specialit, 

kreativní tvoření a býti pořád v jednom kole je právě to, co mě baví. Dalším podpůrným 

pilířem jsou mé silné stránky v komunikačních dovednostech. Tuto diplomovou práci 

považuji za první krok ke splnění snu, který mne doprovází již od doby střední školy. 

Pokud se mi realizace podnikatelského plánu podaří, bude má práce také mým koníčkem, 

což je další faktor k tomu, stát se úspěšnějším a výjimečnějším podnikem. 
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1 CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

V dnešní době se rozšířila poptávka po cateringovách službách v České republice. Stále 

více lidí dává přednost možnosti být obsloužen, než trávit dlouhé hodiny vaření 

v kuchyni. Díky modernímu způsobu života spousta lidí ani vařit neumí, proto si myslím, 

že má tato vysoký potenciál. 

 

Cílem této diplomové práce je zpracování takového podnikatelského plánu, který bude 

sloužit jako kompletní podklad pro zrealizování založení vlastního podniku. Úkolem 

práce je tedy prokázat, zda je tato strategie pro podnik realizovatelná a ekonomicky 

výhodná. 

 

Hlavním předmětem podnikání bude provozování cateringových služeb pro pořádání 

svateb, oslav, výročí, večírků, firemní akce apod. Kromě kompletních služeb budeme 

nabízet také pouze části svých služeb, jako například občerstvení, servis, jídelní servisy, 

zprostředkování hudebních doprovodů, kuchaře či barmana atd.. 

 

Tento návrh podnikatelského záměru je vypracován na základě dílčích cílů práce: 

 Teoretická východiska. 

 Analýza současného stavu. 

 Analýza potenciálu plánovaných služeb na trhu. 

 Návrh založení podniku. 

 Ekonomické zhodnocení navrhovaného projektu. 

 

Práce je rozdělena do dvou základních částí. V první teoretické části proberu pomocí 

odborné literatury a znalostí z dosavadního studia odborné pojmy, nástroje, metody a 

strukturu podnikatelského záměru. Z této části vychází následná praktická část, která se 

zabývá řešením založení nového podniku. 

 

Pro zpracování této diplomové práce budou použity následující metody: 

 Analýza vnitřního prostředí pomocí marketingového mixu. 
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 Analýza vnějšího prostředí s použitím SLEPTE analýzy, která se zablývá 

vnějším prostředím jako je sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. Další metodikou bude Porterův model pěti 

konkurečních sil, který hodnotí situaci na trhu v daném odvětví. 

 Analýzu těchto dvou prostředí poté shrnu pomocí analýzy SWOT. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Podnik 

Podnikem se rozumí jakýkoliv subjekt, který vykonává činnost, která nabízí zboží či 

služby na trhu. Při této definici není rozhodující, zda při své činnosti podnik dosahuje 

zisku, ale zda oslovuje zákazníky svou nabídkou činností. Také není rozhodující, s jakou 

právní podobou podnik přichází na trh. Cílem subjektů je přežít. (1) 

2.2 Podnikatel 

Nový občanský zákoník (NOZ) definuje podnikatele takto: 

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." Přičemž 

soustavná činnosti neznamená nepřetržitou činnost, ale takovou, kterou bude podnikatel 

vykonávat s vidinou pokračování. Nejedná se zde tedy o činnost náhodnou či 

příležitostnou. (13) 

2.3 Podnikání 

Podnikání může být charakterizováno hned několika základními rysy: 

- Motivem pro podnikání je snaha získat přebytek výnosů nad náklady -zhodnocení 

vloženého kapitálu, nebo-li zisk. 

- Charakteristické pro podnikání je vkládání počátečního kapitálu ať už vlastního 

nebo půjčeného. Velikost kapitálu závisí na předmětu a rozsahu podnikání. 

- Uspokojení potřeb zákazníků. (2) 

 

2.3.1 Založení společnosti s.r.o. 

Od 1.1.2014 se nově založení společnosti s.r.o. řídí Zákonem o obchodních korporacích 

(zákon č. 90/2012 Sb.). Mezi nejvýraznější změny, které se založení společnosti s.r.o. 

týkají nejvíce je změna základního kapitálu, který je není pouze 1 Kč. Dále zápis pouze 
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u notáře (formou notářského zápisu), bez nutnosti návštěvy rejstříkového soudu. Dalším 

uvolněním v pravidlech je neomezené množství zakladatelů či společníků. (3) 

 

2.3.2 Náležitosti společenské smlouvy 

Dle § 146 zákona č. 90/2012 Sb. obsahuje společenská smlouva následující: 
  

a) firmu společnosti, 

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-

li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

f) výši základního kapitálu a 

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. 

(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také 

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných 

orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, 

c) určení správce vkladů a 

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní 

kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. 

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze 

společenské smlouvy vypustit.(13) 

 

2.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemné prohlášení, které popisuje a analyzuje podnikání a 

obsahuje podrobné projekce o jeho budoucnosti. Obchodní plán zahrnuje také finanční 

aspekty zahájení nebo rozšíření podniku (kolik peněz bude potřeba a kdy se investice 

vrátí zpátky). 

Podnikatelský plán taky může pomoci získat peníze. Většina poskytovatelů úvěrů nebo 

investorů požadují písemně podnikatelský plán před tím, než bude zvažovat návrh. (1) 
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Podnikatelský plán je potřeba ať už podnikání začíná, nebo roste. Tento plán poskytuje 

plán k dosažení úspěchu. Podnikatelský plán je v podstatě odpovědí na rozsáhlý seznam 

otázek. První a nejdůležitější otázka zní: Jak by měla firma vypadat ve třech, pěti nebo 

dokonce 10 letech? Jakou úroveň tržeb a zisků má firma v současnosti? Kolik 

zaměstnanců a kolik místa? Podnikatelský plán by měl obzvlášť odpovědět na otázky pro 

kratší časové období, zvlášť jeden rok – cíle pro tento rok, co je nutné splnit. (2) 

 

Analýza společnosti: Jaké produkty / služby budete nabízet? 

Analýza průmyslu: Jak velký je trh a jak se mění? Jaké trendy se jich týkají? 

Analýza konkurence: Kdo jsou konkurenti a co jsou jejich silné a slabé stránky? 

Analýza zákazníka: Kdo jsou cíloví zákazníci? Jaké jsou jejich demografické a 

psychografické profily? Jaké jsou jejich potřeby? 

Marketingový plán: Jak oslovit cílové zákazníky? Jaké použijeme propagační taktiky?  

Management tým: Z koho se skládá aktuální tým?  

Operační plán: Jaké jsou milníky? Jak jich dosáhnout? Kde chcete být na konci roku? 

Finanční plán: Jakou výši finanční pomoci bude potřeba? V jakých oblastech budou 

finanční prostředky financovány? Jaké jsou plánované tržby a zisk? (2) 
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2.4.1 Struktura podnikatelského plánu 

Titulní strana 

Obsah 

Úvod 

I. Exekutivní souhrn 

 název, právní forma podnikání, 

 kontaktní osoby, 

 hlavní podnikatelský záměr, 

 cíle firmy, 

 firemní poslání, 

 klíčové faktory úspěchu, 

 návratnost investic, 

 harmonogram rozvoje projektu. 

II. Popis firmy 

 forma podnikání, 

 vlastnické poměry, 

 poloha firmy, vybavení. 

III. Popis nabízených výrobků a služeb 

 popis výrobků a služeb, 

 technické parametry. 

IV. Analýza trhu 

 konkurence, 

 segmentace trhu, 

 zákazníci, 

 konkurenční výhody. 

V. Marketingová strategie 

 cenová, 

 propagační, 

 distribuční. 

VI. Management firmy a lidské zdroje 

 personální obsazení, 
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 organizační struktura, 

 nedostatky týmu. 

VII. Finanční plán 

 hlavní finanční cíle firmy, 

 bod zvratu, 

 Rozvaha, 

 výkaz zisků a ztrát, 

 cash flow, 

 likvidita, 

 ROA, ROE, ROI. 

VIII. Analýza rizik 

 SWOT, 

 SLEPT, 

 7S, 

 Porterův model. 

IX. Přílohy (3) 

 

Titulní list 

V případě, že sestavuje podnikatelský plán pouze pro svou vlastní potřebu, není titulní 

strana tak důležitá, pokud ovšem plán bude sloužit našemu potenciálnímu investorovi, 

poradci, či dalším, musí mít dokument reprezentativní vzezření.  

Na titulní stranu patří obchodní název, logo firmy, název podnikatelského plánu, jména 

zakladatelů či autora, datum a místo pořízení dokumentu. (3) 

 

Obsah 

Tato část dokumentu, která neodmyslitelně patří k nástrojům pro zjednodušení 

vyhledávání a k lepší orientaci čtenáře by neměla být příliš dlouhá. Zpravidla zde 

zahrnujeme pouze nadpisy první, druhé a třetí úrovně. (4) 
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Úvod 

V rámci úvodu lze specifikovat údaje jako kontaktní informace, seznam poradců, definici 

zkratek apod.. Úvod by měl být stručný a definovat autorovy cíle. (3) 

 

Exekutivní souhrn 

V konečné a finální podobě by měla tato část představovat abstrakt celého plánu. Měla 

by poskytnout čtenáři stručné ale důležité a podstatné informace o podnikatelském plánu 

a charakteru. Většinou bývá exekutivní souhrn napsán až po dokončení celého 

dokumentu. Je to vlastně jakási miniatura celého plánu zkomprimovaná do jedné 

kapitoly. 

Tato kapitola je velice důležitým klíčem k získání investorů, bankéřů apod.. Proto je 

důležité si na této části dát záležet a napsat ji v co nejvyšší kvalitě. (3) 

 

Popis podniku 

Do této části dokumentu zakomponujeme ve stručné leč výstižné podobě čím se náš 

podnikatelský plán a zakládaný podnik zabývá. Je potřeba uvést zákonnou formu podniku 

a klíčovou živnost či živnosti, které podnik bude provozovat a také kde. Proto by neměly 

chybět v popisu podniku kontaktní údaje o provozovně, ať už se jedná o vlastní 

nemovitost či pronajatou. 

Další důležitou části této kapitoly je prezentace produktů a služeb, kterými se podnik 

bude zabývat na vymezeném trhu. Tento popis by měl být detailní, aby bylo zřejmé, proč 

jsme přesvědčeni, že prokážeme konkurenceschopnost a uspějeme. Plán je potřeba tvořit 

vyváženě a vypíchnout naše silné stránky a příležitosti či další klíčové kompetence. 

Přílišná kritika či upozorňování na slabá místa může ohrozit rozhodování našich 

potenciálních investorů či nakonec hodnotitele úplně odradit. (3) 

 

Analýza trhu 

V této kapitole je potřeba prozkoumat a následně zpracovat příležitosti a hrozby 

v makroprostředí, což pro nás znamená definovat potenciální a dostupný trh se všemi jeho 

základními rysy, charakteristikami a trendy. Dále analyzovat konkurenci, dodavatele a 

zákazníky. Zde také patří vymyslet plán, jak si zákazníky získat. (3) 
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Marketingová strategie 

V rámci této kapitoly předkládáme, jak se podnik chce na trhu prosadit oproti konkurenci. 

Je to také důležitá část plánu, kde můžeme přesvědčit čtenáře našeho podnikatelského 

plánu, že máme v rukávu dobrou marketingovou i obchodní strategii. Marketing má velký 

vliv na úspěch firmy. V marketingové strategie je třeba řešit hlavně tři typy rozhodnutí: 

- Výběr cílového trhu. 

- Určení tržní pozice produktu. 

- Rozhodnutí o marketingovém mixu. 

Hlavním východiskem při výběru cílového trhu je segmentace trhu. Při vyhledávání 

správněho segmentu musíme zvašovat jeho velikost i kupní sílu. Po výběru cílového trhu 

si musíme ujasnit, jakou pozici chceme s naším novým podnikem zaujmout ve vybraných 

segmentech. (4) 

Určení tržní pozice našich produktů je vlastně vyjádření postavení konkrétního produktu 

mezi našimi kokurenčními produkty na cílovém trhu. Cílem by mělo být specifické 

vnímání našich služeb a produktu v podvědomí zákazníků a také se odlišit od konkurence. 

Následující krok je rozhodnout se o marketingovém mixu, kde musíme brát v úvahu náš 

vybraný tržní segment a zvolenou pozici na trhu. Marketingový mix tvoí nástroje, které 

se navházem kombinují. Mezi nejznámější strategii patří marketingový mix, který se 

skládá ze čtyř názrtojů také nazývanými 4P. Podrobněji bude tata strategie popsána 

v jedné z následujících kapitol. (4) 

 

Management firmy a lidské zdroje 

Dalším důležitým bodem pro existenci firmy jsou personální zdroje. Rozsah této části 

v podnikatelském plánu záleží hlavně na typu podnikání a rozsahu podniku. Pokud není 

podnik velkých rozměrů, stačí zde popsat vlastníky, jeho kvalifikace, zkušenosti apod.. 

Pokud ovšem je podnikatelský plán rozsáhlejší i podnikání samo si to vyžaduje, budeme 

zde popisovat tým pracovníků či specialistů, jejich kavalifikace, odbornosti aj.. 

S tímto popisem je dále propojena organizační struktura. Díky organizační struktuře 

budeme schopni ukázat, jakým zpsobem bude náš podnik strukturován a to tedy hlavně 

v případě, že budeme zaměstnávat více pracovníků. 

Každý správný manažer by měl mít jasno v cílech a vizích svého podniku. Vizí firmy 

chápeme jako udání dlouhodobého směru firmy. Jednoduše řečeno, směr, kterým firma 
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kráčí.  Vize také definuje, čím chce firma být a jak se hodlá prezentovat. Je třeba mít 

sestaven žebříček hodnot, který nám může pomoci uvědomit si, jaké aktivity jsou pro nás 

klíčivé ci kritické. Dále může pomoci při návrhu organizační struktury, optimalizici či 

identifikaci klíčových kompetencí podniku. (4) 

 

Finanční plán 

Finanční plán ukazuje vše, co bylo představeno v předešlých kapitolách v číselné podobě. 

Vykazuje reálnost podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. Z finančního plánu 

je hlavním výstupem plán nákladů a výnosů, plán peněžních toků, plán výkazu zisků a 

ztrát, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti 

investic, plán financování apod.. 

Je potřeba si uvědomit, že začínající firma potřebuje také prostředky na založení firmy, 

na pořízení dlouhodobého majetku, oběžného majetku, prostředky na zahájení 

podnikatelské činnosti do doby, než obdržíme první tržby. V potaz musíme brát například 

nájem, mzdy, plyn, elektřinu, nakoupené zboží, materiál apod.. Je třeba rozlišovat zisk a 

peněžní tok, výnosy a příjmy, náklady a výdaje. V tomhle ohledu je třeba, aby si začínající 

podnikatel udělal naprosto jasno. (4) 

 

Analýza 

Při každém začátku nového podniku je nutné udělat si analýzu mikro a makro prostředí. 

Je třeba použít různých nástrojů analýzy, abychom si utříbili situaci kolem našeho nového 

podniku. Pro tvorbu solidního podnikatelského plánu je účelné odlišit analýzy vnitřních 

a vnějších podmínek, ke které můžeme použít analýzu SWOT, SLEPT, Porterův model 

konkurenčních sil aj.. (4) 
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2.5 Analýza 

Analyzování patří do každodenního života. Při přípravě podnikatelského plán musí  být 

výstupy podloženy analýzami, které nám pomohou při rozhodování. V tomto 

podnikatelském plánu si vybereme pro vnější analýzu: SWOT analýzu, SLEPT analýzu 

a Porterův model. Pro vnitřní analýzu podniku modely 7S a analýzu 4P marketingového 

mixu.  

2.5.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj, který pomůže vyhodnotit silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. SWOT analýza může pomoci pohledu do minulosti přemýšlet o 

možných řešeních stávajících nebo potenciálních problémů. 

Při sestavování je doporučeno prvně sestavit OT, analýzu příležitostí a hrozeb, jelikož 

přichází z vnějšího prostředí, a to platí jak u mikroprostředí, tak u makroprostředí. Do 

mikroprostředí můžeme zahrnout zákazníky, odběratelé, dodavatelé, konkurenty, kdežto 

do makroprostředí patří faktory ekonomické, politicko-právní, sociálně-kulturní, 

technologické. Analýza SW se týká vnitřního prostředí firmy, které obsahuje kvalitu 

managementu, cíle, firemní kulturu, organizační strukturu, mezilidské vztahy apod.. 

Externí faktor je prvek podnikání, který nemůže být ovlivněn samotným podnikem. Je 

napojen na okolí, ve kterém se vyvíjí. Naopak interní faktory mohou  být modifikovány 

děním v podniku. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: SWOT schéma (Zdroj: vlastní na základě (5)) 
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Silné stránky –  jsou považovány většinou za interní analýzu. Jsou to prvky podniku, 

které posilují soutěžení v organizaci. Co dělá náš podnik lépe než ostatní? Jaké jsou naše 

unikátní vlastnosti?  

Slabé stránky – jsou také obecně stanoveny jako interní a jsou to faktory, které jsou 

potřeba řešit při provozování úspěšného a konkurenceschopného podnikání. Příkladem 

může být nedostatek zkušeností ve zvoleném oboru, málo kvalifikovaných zaměstnanců. 

Příležitosti – jsou považovány za vnější vlivy. Můžeme zde zařadit např. pozitivní sílu 

vlivu na soutěžící pozici v podniku. Jaké další možnosti jsou k dispozici pro naše 

podnikání? Bude možné využít nízkých úrokových, úvěrových balíčků? 

Hrozby – také jsou externím vlivem a mají přímý vliv na podnik, a podnik má nad nimi 

velmi malou kontrolu. Mohou to být například místní předpisy, které negativně ovlivní 

obchodní konkurenci, zahraniční zrušení trhů, úrokové sazby a podobně. (5) 

 

2.5.2 SLEPT analýza 

Aby mohla společnost pochopit požadavky zákazníků a reagovat na další změny, je 

důležité, aby společnost analyzovala v prostředí. SLEPT analýza zkoumá obecné okolí 

podniku. Jedná se zde o strategickou analýzu vnějších faktorů, které přichází do kontaktů 

se společností. Faktorů obecného okolí je příliš mnoho, SLEPT metoda se ovšem 

zaměřuje hlavně na ty, které nejvíce a nejčastěji ovlivňují chod podnikání.  

Název výše zmíněné strategické analýzy externího marketingového prostředí je tvořen 

akronymem anglických následujících slov, zkoumaných oblastí. 

 Social – sociálně-kulturní faktory 

 Legal – právní faktory 

 Economic – ekonomické faktory 

 Political – politické faktory 

 Technological – technologické (6) 
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Obrázek 2: SLEPT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle (6)) 

 

 

Sociálně-kulturní faktory 

Jsou často rozhodujícím faktorem o úspěchu či neúspěchu.  

Rozdělování důchodů, vývoj životní úrovně, zdravotní stav populace, kulturu, hodnoty a 

míry vzdělanosti společnosti patří mezi demografický vývoj společnosti.  

Jednoduše je možné říci, že všechny tyto faktory souvisí s lidským faktorem v okolí 

podniku. 

Sociálně-kulturní faktory souvisí s obecným (vnějším) prostředím, proto se jedná 

především s lidmi, kteří nemají v současné chvíli přímý vliv na podnik. Je to však důležitý 

faktor pro společnost, který je třeba sledovat při vstupu do dané oblasti, tak po celou dobu 

trvání.  

Některé kulturní vlivy mohou pomoci podniku v jeho vnímání. Jako například podnik, 

který se snaží o zlepšení životního prostředí nebo přispívá na charitu. Nejenže jsou 

zaměstnanci více hrdí, že mohou v podniku pracovat, také dochází ke zlepšení celkového 

povědomí o podniku. Navíc můžeme získat větší odbyt či lepšímu pohledu lidí na podnik. 

(7) 

 
 

 

  

SLEPT 
Technologické 

faktory 

 

Sociální 
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Ekonomické 

faktory 

 

Politické 
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Legislativní faktory 

Stát je tvůrcem zákonů, což vymezuje pravidla hry pro činnosti podniku a tím ovlivňuje 

ekonomiku.  

Soubor obecně závazných  právních  norem se nazývá právní předpis, který je součástí 

právního řádu. Zde patří jak zákony tak nařízení. Zákon je vždy nadřazen vyhláškám a 

nařízením. 

Státní orgány  ovlivňují ekonomiku kontrolními orgány, jakými jsou Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad na ochranu spotřebitele nebo Český telekomunikační úřad. 

Další funkcí státu je tvorba hospodářské politiky, která například může podporovat malé 

podniky, export či výzkum. (1) 

Ekonomické faktory 

Nejdůležitější makroekonomické faktory, které musí podnik sledovat a analyzovat patří 

hospodářské cykly naší i světové ekonomice amíru inflace. Další důležitý faktor je vývoj 

HDP, úrokové sazby, míru nezaměstnanosti, kurzy měn, průměrné mzdy, daně a jejich 

vývoj apod.. 

Nelze obecně určit, které výše zmíněné faktory nejvíce postihují konkrétní podniky. 

Je potřeba získavat informace a zkoumat vždy podle konkrétního podniku. Obecně platí, 

že co může mít vliv na náš podnik, jiný podnik ohrozit nemusí. (8) 

Politické a právní faktory 

Politické a právní prostředí jsou základními faktory, které firma musí respektovat a díky 

kterému rozhoduje o tom, zda vstoupí na daný trh a jakou formu zvolí.  

Obvykle jsou nejvíce zkoumány tyto faktor: 

politická stabilita, 

politický systém, 

korupční prostředí, 

právní úprava podnikání, 

daňový systém, 

podmínky pro zaměstnávání apod. 

 

Právo je již vytvořeno a je vymahatelné státními zařízeními. Za jeho porušení 
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hrozí porušiteli sankce či pokuta. Proto je důležité, aby si firma vždy získala veškeré 

právní předpisy týkající se jeho podnikání. (7) 

Technologické faktory 

Technologický pokrok je dalším důležitým faktorem při úspěšném podnikání. 

Díky technickému rozvoji roste životní úroveň, zjednodušují se pracovní postupy apod.. 

Pokud podnik získá možnost využití technologického pokroku, má možnost ji uplatnit při 

zvyšování efektivity, kontroly, rozvoje a zisků.  

Příkladem mohou být nové komunikační technologie, které mohou usnadnit komunikaci 

jak se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i odběrateli tak při distribuci. Dále mohou 

zvyšovat kvalitu, produktivitu, což vede k dalším potenciálním ziskům jak peněžním tak 

podvědomím u zákazníků či zaměstnanců. Nové technologie mohou také pozitivně 

ovlivňovat podmínky práce, ekologie, zvyšovat bezpečnost. (9) 

 

2.5.3 Porterův model – Analýza konkurence v odvětví 

Po analýze širšího okolí následuje analýza okolí oborového. Zde je možné využít 

Porterovu analýzu, která se zaměřuje na následujících 5sil. 

 

Vyjednávací síla zákazníků (Bargaining power of customers) 

Vyjednávací síla dodavatelů (Bargaining power of supliers) 

Hrozba vstupu nových konkurentů (Threat of new entrants) 

Hrozba substitutů (Threat of substitutes products) 

Rivalita společností na daném trhu (Competitive rivalry) 
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Obrázek 3: Porterova analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle (6)) 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Pakliže se trh stane nepřitažlivým, zákazníci začnou mít velkou či rostoucí moc při 

vyjednávání. Přičemž se snaží snižovat ceny, požadují vyšší kvalitu a více služeb, posílají 

konkurenty proti sobě, a tyto všechny skutečnosti vedou ke snižování zisku u 

prodávajícího. Pokud se zákazníci zorganizují, výrobek tvoří velmi výraznou část jejich 

nákladů, či nemají na výběr diferencované výrobky, nebo zda při přechodu na jiný 

výrobek jsou pro zákazníka náklady nízké, pak se jejich síla se zvyšuje. Prodávající se 

pak může snažit zaměřit na zákazníky, kteří nemají tak velkou moc nebo může změnit 

dodavatele. Lepší ochranou by ovšem bylo vyvinutí neodolatelné nabídky. Položíme si 

zde otázku. Jak snížíme vyjednávací sílu zákazníků? (6) 

 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů  

Pokud dodavatelé mohou začít zvyšovat ceny nebo naopak snižovat kvalitu i kvantitu 

dodávek, odvětví se stává neatraktivním. V případě, že dodavatel disponuje jedinečným 

výrobkem, nebo pokud jeho výrobek patří mezi základní vstupy odběratele, roste jeho 

síla a tím víc, pokud se dodavatelé začnou integrovat. Obranou je budování vztahů a 

dalších dodavatelských zdrojů. Můžeme si zde položit otázku: Jak dokážeme snížit 

vyjednávací sílu dodavatelů? (6) 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato hrozba, nebo-li ohrožení především závisí na bariérách vstupu do našeho odvětví. 

Přitažlivost tohoto trhu závisí tedy především na vstupních i výstupních bariérách. 

Nejatraktivnější trh z hlediska ziskovosti je ten, kde jsou vstupní bariéry vysoké a 

výstupní naopak nízké. Při této strategii si pouze malé množství podniků může dovolit 

vstoupit do odvětví a naopak neúspěšné firmy následně mohou bez problémů trh opustit. 

I to ovšem přináší své nepříznivé rizika. Zde si pokládáme otázku: Jak můžeme zvýšit 

bariéry vstupu.(6) 

 

Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 

Substitut je podobný produkt, který může sloužit stejnému či podobnému účelu. Pokud 

víme, že existuje reální či potenciální hrozba substitutu, odvětví je pak neatraktivní. Výši 

ceny limitují především substituty. Podnik musí začít sledovat vývoj a cenu substitutů. 

Odpovídáme tedy na otázku: Čím můžeme snížit hrozbu substitutů?(6) 

 

Hrozba silné rivality 

Pokud ve stejném odvětví působí již velké množství konkurentů, je tedy nepřitažlivé. 

Rivalita se pak dále v odvětví zvyšuje, pokud na daném trhu podniky stagnují či se 

zmenšují. Silnější podniky chtějí na úkor slabých podniků získat vyšší podíl na trhu. 

Dalším spouštěčem rivality v odvětví jsou výše fixních nákladů, což přivede firmy pod 

velký tlak, kde pro naplňování svých kapacit dokonce snižují ceny. Tento přístup pak 

vyvolává cenové války. Musíme si zde položit tedy otázku: Jak lze zlepšit naši pozici vůči 

konkurentům. (6) 

2.5.4 McKinseyho model 7S 

Tento model pomáhá zkoumat podnik prostřednictvím následujících sedmi oblastí, kde 

písmeno „S“ je počátečním písmenem původních anglických názvu daných oblastí: 

strategie, 

systémy, 

struktura (organizační struktura), 

spolupracovníci (lidské zdroje), 

styl (manažerské kompetence a přístupy), 
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schopnosti (pracovní a tvůrčí kvalifikace), 

sdílené hodnoty (hodnoty, principy). 

 

Strukturou se chápe organizační struktura a uspořádání ve firmě ve smyslu spolupráce, 

nadřízenosti, podřízenosti, sdílení informací apod. 

Systémy řízení jsou chápány jako procedury, systémy a prostředky, které se používají 

při řízení. 

Styl manažerské práce vyjadřuje, jak přistupuje management k řešení problémů a řízení 

podniku. 

Spolupracovníky jsou lidé řídící ale i řádoví pracovníci, jejich funkce, vztahy, motivace, 

chování a aspirace vůči firmě.  

Schopnosti jsou myšleny jako profesní zdatnost firmy jako celku.  

Sdílené hodnoty jsou v podstatě základní ideje, principy a skutečnosti, které jsou 

respektovány pracovníky firmy a všemi bezprostředně zainteresovanými osobami. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: McKinseyho model 7S (Zdroj: Vlastní zpracování na základě (10)) 
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2.5.5 4P Marketingového mixu 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které se využívají k tomu, aby 

firma dosáhla svých cílů na svém cílovém trhu. Všechny prvky marketingového mixu 

jsou vzájemně propojeny. 

 

o Product (produkt) 

o Price (cena) 

o Place (distribuční cesty) 

o Promotion (propagace) 

 

Produkt – při podnikatelském záměru je velice důležité zvolit si výrobek, který najde 

uplatnění na trhu. Je tedy nutné specifikovat výrobní sortiment. Mělo by se zvážit, zda se 

bude podnik soustředit na jeden či více odlišných produktů.  

Cena – v rámci rozhodování a stanovení prodejní ceny je nutné zvážit více faktorů, než 

pouze náklady na jednotku produkce. Dále je také třeba zahrnout slevy, konkurenty, 

cenovou elasticitu, platební podmínky a nakonec nemůžeme zapomenout na státní 

politiku cenové regulace. 

Distribuční cesty – jedná se o dodací podmínky, způsoby přepravy, optimalizace 

dopravních cest, ochranu výrobků během přepravy. Hlavními kanály jsou velkoobchod, 

maloobchod a přímá distribuce k zákazníkům. 

Propagace – podpora prodeje není nutná pouze při vstupu nového produktu ale také pro 

dlouhodobé cíle záměru. Mezi základní formy podpory prodeje můžeme zahrnout 

reklamu, propagaci, public relation, slevové akce aj.. (10)  
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Obrázek 5: 4P Marketingového mixu (Zdroj: Vlastní zpracování na záladě (10)) 

 

2.6 Finanční plán 

Závěrem podnikatelského plánu je finanční plán, který promítá peněžní toky. Spojuje 

představy a touhy vlastníků či managementu s realitou. Finanční plán lze časového 

horizontu rozlišit na kárkodobýfinanční plán, který je sestavován na dobu kratší jednoho 

roku, většinou se jedná především o měsíce či čtvrtletí. Tento plán je podrobnější a 

především obsahuje výnosy, náklady, tvorbu zisku, plánovanou rozvahu, plán peněžních 

toků a plán externího financování. Naproti tomu, douhodobý finanční plán se sestavuje 

na období 3-5 let. Obsahem tohoto pánu jsou většinou prgnózy prodeje, investiční plán či 

plán dlouhodobého financování. 

Pro začínající společnost do finančního plánu patří především promítnutí nákladů před 

spuštěním podnikání to jsou například pořizovací náklady, dále se promítají náklady 

během fungování podnikání, předpoklad nákladů a výdajů, projekce cash flow, 

zahajovací rozvaha či plánovaná rozaha dalších let. 

 

Product Price

Place Promotion
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2.7 Financování podnikatelského plánu 

V následující kapitole je představené možné financování podnikatelského plánu. 

2.7.1 Bankovní úvěry 

Úvěr se může vyskytovat ve dvou formách, a to krátkodobý a dlouhodobý, a pro podnik 

je cizím zdrojem financování. 

Dlouhodobý úvěr je poskytován bankou jako termínovaná půjčka (investiční a hypoteční 

úvěr). U investičního úvěru je třeba ručit dlouhodobým majetkem, či třetí osobou, 

v případě hypotečního úvěru se ručí pouze nemovitým majetkem. 

Krátkodobé úvěry mají různá pojmenování (kontokorentní úvěr, lombardní úvěr), a zde 

jsou podstatné podmínky pro jejich použití.  

Charakteristickými znaky bankovních úvěrů jsou následující: 

Návratnost – úvěr musí být splacen příjemcem v domluvené lhůtě. Zpravidla se platí úvěr 

v pravidelných postupných intervalech, případně pokud je ve smlouvě domluveno tak 

jednorázově na konci splatnosti. 

Úročení – představuje cenu za půjčení peněz banky. Úrok je stanoven buďto fixně nebo 

variabilně. Zpravidla se úroky platí v pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních, 

ročních). 

Zajištění návratnosti – je pro banku důležitá položka, aby pokryla případné 

nepředvídatelné okolnosti, které by mohly ohrozit návratnost úvěru. (3) 

 

Při schvalování úvěru bankou, je potřeba předložit plán peněžních toků, který by měl 

banku přesvědčit, že podnik je schopen platit úroky i splatit úvěr. Ve finančním plánu by 

měl být zahrnut i návrh splátkového plánu úvěru. Plán peněžního toku i splátkový plán je 

nutné sestavit na délku poskytnutí úvěru. (3) 

2.7.2 Leasing 

Při pořizování dlouhodobého majetku je nyní běžná praxe použití Leasingu. Leasing je 

obdoba bankovního úvěru. Do stejné kategorie finančních zdrojů by spadal faktoring i 

forfaiting, které se využívají k odkupu pohledávek. Leasing umožňuje podniku využívat 

majetek, na který nepoužil vlastní finanční zdroje, ale platí poplatky za užívání tohoto 

objektu, přičemž je to daňově uznatelný náklad. Představuje tedy další alternativu 
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bankovního úvěru. Podnik si tak pořizuje dlouhodobý majetek díky pronájmu. Dle 

českých účetních standardů leasing ani závazky vůči leasingové společnosti nejsou 

uvedeny v rozvaze, a díky tomu opticky zvyšuje svou rentabilitu a zlepšuje svou likviditu. 

(3) 

2.7.3 Získání investora 

Při získání investora do podniku dojde k navýšení vlastního kapitálu. Investor se po 

investování stává spoluvlastníkem, přičemž nese stejné podnikatelské riziko, za což 

požaduje kompenzaci. Investor od podniku nepožaduje splacení svého vkladu, jeho 

investované prostředky se vrátí prodejem vlastněného podílu podniku. (3) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Analýza trhu je jedna z nejdůležitějších částí pro začátky podniku. Je důležité ji udělat 

správně a čestně abychom získali cenné informace, přilákali investory, vyhli se nástrahám 

a co je nejdůležitější, přilákali zákazníky. Při získání správných informací nám analýza 

trhu pomůže poznat naše potenciální zákazníky, určí správnou tvorbu cen a zjistí slabá 

místa našich konkurentů. 

Nejlepší je začít s analýzou na začátku podnikatelského plánu a to zejména, pokud 

začínáme s novým obchodním podnikem, je důležité mít jasný plán na svém místě.  

3.1 Zákazníci 

Cílovou skupinou zákazníků pro mou cateringovou firmu budou především pracující lidé 

s pobytem v Brně či jeho okolí ve střední či vyšší vrstvě a pro začátek hlavně menší firmy.   

Veškeré různé oslavy či společenské události doprovází člověka po celý jeho život. Ať 

už se jedná o svatbu, narozeniny, promoce, výročí, pohřeb apod., zaměstnaný člověk 

zpravidla nemá čas na jejich organizované uspořádání. V podstatě se jedná  o životní styl, 

který zákazník preferuje, ti kteří dávají v dnešní době přednost svému volnému času a 

vlastnímu pohodlí před stresem jsou ti, kterými chceme být nápomocni. Je tedy proto 

velice obtížné specifikovat věk zákazníků, očekávám ale nejčastější zákazníky ve věkové 

katergorii od 20 – 50 let. Důležitým již zmíněným faktorem, který ovlivňuje zájem 

zákazníků o naše služby je jejich koupěschopnost a výše jejich příjmů.  

U menších firem je důležité získat se do podvědomí, přičemž budeme využívat především 

marketingových strategií. 

V případě fyzických osob se předpokládá nižší četnost opakování neboli občasní 

zákazníci. U firem bude snaha o udržení a zájmu a trasformování na stálé zákazníky. 

 

3.1.1 Segmentace trhu 

Pro potřebu vlastní segmentace trhu si rozdělíme své potenciální zákazníky na soukromé 

osoby a na firemní. Se soukromými osobami budeme počítat spíše jako s jednorázovými 

zákazníky. 

Soukromé osoby: 
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- svatby 

- promoce 

- narozeniny 

- výročí, oslavy 

Firemní akce:  

- teambuildingy 

- porady 

- schůze 

- bussines návštěvy 

- představení služeb  

- občerstvení a stravování na konferencích, workshopech, školeních, společenské 

večírky, rauty – v rámci různých firemních akcí, občerstvení na plesech a jiných 

kulturních akcích 

3.2 Analýza obecného okolí 

Analýza obecného okolí odpovídá SLEPT analýze. 

3.2.1 Analýza SLEPT 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které budou ovlivňovat poptávku po službách cateringové služby 

jsou především demografické faktory a to jak vývoj počtu obyvatel, tak jejich životní 

úroveň a další.  

 

Demografická charakteristika  

K datu 31.12.2016 je počet obyvatel v Jihomoravském kraji 1 178 812 . Žije zde více žen 

než mužů v poměru 52 let vs 48 let (601 089 žen vs 577 723 mužů) . Průměrný věk činí 

42,2 roku, přičemž ženy se dle statistiky dožívají vyššího věku a to 43,7 roku a muži 40,6 

let. 
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Graf 1: Věková struktura obyvatelstva k 31.12.2016 (Zdroj: vlastní zpracování na základě (11)) 

 
Tabulka 1: Věková struktura obyvatelstva (Zdroj: vlastní zpracování na základě (11)) 

věk počet v 

mil. 

% % mužů % žen 

65+ 0.22 19 41.1 58.9 

15 - 64 0.77 65.5 50.8 49.2 

<15 0.18 15.5 51.2 48.8 

Celkem 1.18 100 47.7 52.3 

 

 

Vysoká koncentrace mladých lidí 

Brno patří mezi univerzitní města. Díky vysoké koncentraci mladách lidí je možné získat 

spoustu nových zákazníků. Studenti jak je známo při návštěvě gastronomických zařízení 

dávají přednost rychlému občerstvení či barům. Proto při pořádání různých rodinných 

oslav či společenských událostí se budeme snažit je dostat pod naše křídla. Většina těchto 

lidí následně po studiích.  

 

Životní styl 

V současné době jsou pracující lidé stále více časově vytěžováni, proto je pro ně volný 

čas mnohdy méně dostupný než finanční prostředky. Proto rostou tendence k tomu, že si 

raději nakoupí, než by něco dělali sami, což podporuje sektor služeb. Dále se postupně 

vytrácí schopnosti, které byly dříve samozřejmostí, že ženy kromě toho, že chodily do 
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práce, pro svou rodinu vařily a pekly.  Tato soběstačnost již není samozřejmostí. A 

mnohdy mladá generace vůbec vařit neumí. 

Z hlediska zaměření našeho podnikání, představuje životní úroveň obyvatel velice 

významný faktor, který bude ovlivňovat poptávku po našich službách. V současné době 

patří stále více k oblibě zdravější životní styl. Lidé začínají více dbát na své zdraví, stravu, 

ovšem ne pouze na zdravé tělo ale především na psychické zdraví. Vzhledem k tomu, že 

nejen v práci se vystavujeme vysoké dávce stresu a napětí ve svém volném čase naopak 

oceníme pomoc.  

 

Legislativní 

Legislativní systém České republiky se neustále aktualizuje, tudíž je bezprostředně 

důležité, aby si společnost tuto skutečnost hlídala a řídila se jimi. Při  nedodržení 

legislativních předpisů může podnik být pokutován či může ztratit na důvěryhodnosti. 

Legislativní úpravou týkající se uvedeného podnikání v České republice patří především: 

 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.  

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

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.  

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

Zákoník práce. č. 262/2006 Sb..  

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

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení. 

Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční . 

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

Dále je nutné znát zákony z potravinářského sektoru, mezi které patří následující: 

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

Zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. 

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

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 

Základním legislativním faktorem pro společnost s ručením omezeným je živnostenský 

zákon a zákon o obchodních korporacích, který od 1.1. 2014 nahradil obchodní zákoník 

a je nyní součástí nového občanského zákoníku. Podnikatelská činnost se řídí dále 

z živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.. Jedná se konkrétně o řemeslnou živnost, do 

které hostinská činnost patří. Právnická osoba, v našem případě obchodní společnost 

s ručením omezeným se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Dále 

v případě zaměstnávání pracovníků je nutné řídit se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., 

zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a také zákonem č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Pokud se obchodní společnost 

rozhodne vést účetnictví, je nutné se řídit zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Dalším 

nezbytným zákonem při podnikání je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z přímů, dále pokud 

se subjekt rozhodne, či má povinnost odvádět DPH je zde zákon č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty. Neposledním zákonem je č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

který předepisuje vztahy k zákazníkům.  

Roku 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie a od té doby je nutné řídit se také 

jejími zákony a nařízeními. Do potravinářského průmyslu jsou v rámci Evropské unie 

společnosti povinny zařadit nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a 

č. 852/2004, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a stanoví 

se postupy týkající se bezpečnosti potravin. Jedním ze základních nástrojů bezpečnosti 

potravin, který je definován ve zmíněném nařízení, je systém HACCP, což je systém 

analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Tento systém 

určuje operace, při kterých je nejvyšší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pro každý 

druh produktu dle způsobu výroby jeho skladování, výdeje či přepravy. 
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Ekonomické 

Úspěšnost společnosti je ovlivňována mírou ekonomického růstu na trhu. Je tedy nutné 

analyzovat, jaká je cenová politika, jak vysoké jsou náklady, ujistit se o krátkodobém i 

dlouhodobém trendu nezaměstnanosti a také v neposlední řadě o daňovém zatížení. 

Ekonomická situace je nyní značně ovlivňována migrační krizí, která se postupně může 

projevit v ekonomickou recesi.  

Počet nezaměstnaných obyvatel dosáhl na konci roku 2016 6,11%. Oproti minulému roku 

je to tedy snížení. Tato ekonomická veličina nepřímo ovlivňuje podnikání v hostinské 

činosti. Vzhledem k tomu, že se naše společnost zaměřuje na střední a vyšší sociální třídu, 

je nutné, aby si tito lidé zaměstnání udrželi a měli chuť své finance investovat. 

Hrubý domácí produkt patří mezi významné ekonomické ukazatele, jelikož díky němu 

můžeme získat povědomí o životní úrovni v České republice. Pokud by mělo HDP 

klesající tendenci, klesne i poptávka po gastronomických službách. Hrubý domácí 

produkt má od roku 2009 v České republice vzestupnou tendenci, jak jde vidět na 

následujícm grafu. 

 

 

Graf 2: Vývoj HDP v ČR (Zdroj: vlastní zpracování na základě (11)) 

 

Politické 

1. ledna 1993 vznikla Česká republika po rozpadu Československé republiky. 

Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie, a díky tomu vznikl jednotný 

evropský trh, který odstranil nejedny bariéry pro podnikání.  
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Politická situace v České republice je v současné době mírně nestabilní, a to ne pouze 

proto, že je před volbami a zákonodárci mezi sebou soupeří, ale češi pomalu ztrácejí víru 

ve své zákonodárce, což se v posledních letech projevuje například ve volební účasti. 

Dalším politickým tématem, který si žádá svou pozornost je migrační krize. Jen těžko lze 

předpovídat, jaké to bude mít dopady na ekonomiku státu, který na tuto šituaci vynakládá 

své zdroje a zvyšuje tak schodek státního rozpočtu. Tato situace se může nakonec projevit 

v dalších škrtech státního rozpočtu, které by mohly negativně ovlivnit další odvětví. 

 

Technologické 

V odvětví služeb cateringového podniku není technologické hledisko moc důležité. Týká 

se to především výrobních podniků, které používají technologie pro výrobu svých 

produktů. 

Vzhledem k tomu, že v provozovně budou pouze chladící a ohřívací zařízení, není příliš 

nutné sledovat nejaktuálnější trendy. Jediná technologie, která stojí ze zmínku jsou 

nejnovější registrační pokladny EET. 

3.3 Analýza oborového okolí 

Pro tuto analýzu oborového okolí je použit Porterův model konkurečních sil, který 

zobrazuje sílu zákazníků, dodavatelů, konkurentů, substitutů a rivalitu firem na trhu. 

3.3.1 Porterův model konkurenčních sil 

Vyjednávací síla zákazníka (odběratele) 

Důležitý prvek k získání důvěry zákazníka je kvalita služeb i výrobků, které společnost 

nabízí. Společnost předpokládá, že její hlavní klientelu budou tvořit převážně společnosti, 

které vyžadují vysokou kvalitu, za kterou jsou ochotny zaplatit. Počítáme ale i s tím, že 

budou odběratelé, kteří budou raději mluvit o nižší ceně, proto je třeba být flexibilní a mít 

vysokou nabídku. 

U společností můžeme předpokládat budování vztahu a opakované objednávky, kdežto u 

fyzických osob půjde většinou o jednorázové záležitosti. Nicméně je důležité neustále 

budovat jméno a pověst společnosti. Celková vyjednávací síla zákazníků roste s velikostí 

a frekvencí zakázek. 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelů společnosti Catering Lucky s.r.o. bude více společností, které budou splňovat 

podmínky společnosti jako kvalitu, cenu, služby apod.. Jedná se především o dodavatelé 

čerstvých potravin. Úlohou společnosti je si již od začátku stanovit co nejatraktivnější 

nákupní ceny v nejlepším poměru cena – výkon, respektive kvalita, výhodné platební a 

dodací podmínky. 

Jelikož je firma nováčkem na trhu, je zde možné, že se budou dodavatelé snažit nasadit 

vysokou cenu a tím získá dodavatel vysokou vyjednávací sílu.  Tomuto riziku se můžeme 

jednoduše vyhnout nákupem v malo či velkoobchodě. Záleží na objednávce zákazníka, 

pokud nejsou požadovány speciální ingredience od farmářů. 

Společnost by měla mít přehled mezi vícerými dodavateli, a vybrat si toho, který nejlépe 

vyhovuje všem jejich požadavkům.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nové firmy vstupující do odvětví přinášejí novou kapacitu a snahu získat svůj podíl  na 

trhu. Hrozby vstupu nových firem do odvětví závisí na překážkách vstupu na trh a reakcí 

všech účastníků jak dalších společností tak zákazníků. Pro společnost to znamená 

možnost poklesu poptávky a také pokles tržeb. Jelikož bariéry vstupu na trh nejsou nijak 

vysoké, není možné toto riziko dopředu eliminovat. Můžeme je ovšem snížit vytvořením 

si stálé a spokojené klientely, které nabízíme výjimečné služby či akční nabídky. Riziko 

vstupu nových konkurentů je bohužel vysoké, takže jde o spíše rizikovou oblast 

podnikání. 

 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou náhrada původních výrobků či služeb. Pro společnost Catering Lucky 

s.r.o. mohou být rizikem substituty například oslavenci, kteří si zařídí oslavu sami, dále 

učňovské školy, které posílají své žáky na podobné praxi či dokonce i lahůdky, ve kterých 

je možné nakoupit si obložené chlebíčky, mísy apod...  

 

Stávající konkurence 

Konkurence na trhu představuje nejmocnější hrozbu. Proto je dobré vědět, proti komu 

stojíme a jaké nabídky naši konkurenti mají či nabízejí, abychom se jim mohli vyrovnat. 
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Jelikož Brno je druhé největší město České Republiky, o konkurenci zde opravdu není 

nouze. Na následujícím obrázku mapy Brna je možné vidět rozložení Cateringových 

spolčeností. 

 

Obrázek 6: Mapa konkurence (Zdroj: www.mapy.cz) 

 

 

 
Obrázek 7: Logo společnosti (Zdroj: www.cool-catering.cz) 

 

Silné stránky      Slabé stránky 

Působnost po celé ČR     Neprofesionální webové stránky 

Online chat pro dotazy    Zázemí na okraji Brna 

Půjčovna inventáře     Žádný ceník na stránkách 

Nabídka organizace pouze pro svatby 

 

Heslo společnosti: Catering se svěží tváří 
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Cool fresh catering se prezentuje na svých stránkách pouze jako zdravé stravování, což 

nakonec není úplnou pravdou, nicméně první dojem je dosti zavádějící.  

 

 

Obrázek 8: Logo společnosti Butcher‘s (Zdroj: www.catering.cz) 

 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

Profesionální webové stránky   Součást zavřeného provozu 

Na trhu od roku 1994     Pouze velké akce 

Spousty profesionálních fotografií   Bez ceníku na webových stránkách 

Účast na profesionálních akcích   Vysoké ceny 

 

Společnost Butcher’s je na první pohled vysoce postaveným konkurentem, který má 

profesionální zázemí, profesionální stránky. Nevýhodou ovšem bude, že je součástí nyní 

již zaniklé restaurace Hacienda Mexicana. Další nevýhodou je zmatečný název 

společnosti, kdy se jednou vydává za společnost Hm Catering S.ro podruhé zase 

Butcher’s, a to jak na mapách, tak v kontaktech. 

Hlavní myšlenkou je nabídnout zákazníkům neopakovatelný gastronomický zážitek, od 

toho se ovšem odvíjí i cena. 

 

 

Obrázek 9: Logo společnosti Brixton catering (Zdroj: www.brixton-catering.cz) 

 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

Přidružená restaurace  Zaměření na velké akce   

Nabídky zážitkových kurzů  Bez ceníku na webových stránkách 
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Patnáctiletá praxe v oboru 

Provozovna v centru města 

Bohaté reference 

 

Společnost se prezentuje na stránkách pod heslem „Kvalita bez kompromisů“, což je 

velice sympatické, a je vnímána jako hlavní ne-li nejvyšším konkurentem. 

 

 

Obrázek 10: Logo Hotel International Brno (Zdroj: https://www.hotelinternational.cz/rs/catering) 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

Vlastní zázemí hotelu     Bez ceníku na webových stránkách 

Ubytování      Vysoké ceny 

Dlouholetá tradice 

Catering Hotel International Brno se pohybuje ve vysokých kvalitách ale extrémně 

vysokých cenách. Jeho největší předností je, že sídlí přímo v centru města a má vlastní 

ubytovací kapacity. Vzhledem k tomu, že se zabývá pouze velkými cateringovými 

akcemi pouze ve vlastních prostorech, není pro nás až tak vysokou hrozbou.  

 

Obrázek 11: Logo společnosti Rychlík catering (Zdroj: www.rychlik-catering.cz) 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

Reference      Design webových stránek 

       Rychlé občerstvení 
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Společnost Rychlík catering se bohužel na první dojem vyznačuje jako rychlé 

občerstvení, které mimo jiné ve svých prostorách také nabízí jako závodní stravování. 

Silnou stránkou jsou především reference jejich klientů. 

 

 

Obrázek 12: Logo společnosti Goodwill (Zdroj: www.goodwill-catering.cz) 

 

        

Silné stránky  Slabé stránky 

Ceník na webových stránkách   Jednoduché webové stránky 

Nabídka hostesek     Nefunkčnost většiny odkazů 

Sídlo       Kvalita fotek 

 

Webové stránky Goodwill-catering.cz jsou bohužel úplně základní a kazí to první dojem. 

Silnou stránkou je umístění sídla, které je přímo na Veletržní, tudíž spoustu akcí pořádají 

právě na Veletrzích v Brně. 

 

 

Obrázek 13: Logo společnosti Royal party servis 

 

Silné stránky  Slabé stránky 

22 let na trhu      Orientace pouze na firmy 

Profesionální webová prezentace 

Poradenství v gastronomii 

E-shop 

Půjčovna 
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Jako velice silný konkurent se také jeví společnost Royal party servis, která se pyšní tím, 

že měla tu čest obsluhovat Anglickou královnu. Bohužel při pročítání názvů 

cateringových služeb v Brně, se mi osobně tato jevila spíše jako párty organizátor, než-li 

gastronomicky vysoce postavená společnost. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu  

Za nejsilnějšího konkurenta dle výše uvedených dat se může považovat Brixton Catering, 

který zaujme na první pohled svými silnými stránkami. Mezi které patří především 

spolupráce a vlastnictví velkého množství brněnských restaurací. Tyto přidružené 

restaurace mají vyjímečnou možnost půjčovat si mezi sebou personál, který by se mohl 

někdy stát nevyužitým. Dalším velice pozitivním bodem je nabídka pestrostí pokrmů ať 

už od klasických pokrmů po extrémně vynalézavé jako molekulární kuchyni. Naopak za 

nejlabšího konkurenta považuji  společnost Rychlík catering, který se prezentuje spíše 

jako závodní stravování. 

3.4 Analýza SWOT 

Pomocí SWOT analýzy jsou zkoumány slabé i silné stránky, hrozby a příležitosti 

plánovaného podnikání. Při vymezení slabých stránek podniku si určíme nedostatky či 

možné hrozby a problémy, které může podnikání potkat. U silných stránek představím 

přednosti podniku, které se budu snažit při podnikání efektivně využívat. 

 

Silné stránky 

- Pružnost nabídky – možnost adaptovat se na přání klienta. 

- Soustavná propagace – díky sociálním sítím bude společnost dbát na intenzivní 

propagaci svých výrobků a služeb. 

- Kvalitní služby a produkty - spolupráce s kvalitními ověřenými dodavateli 

- Nadšení a enthusiasmus podnikatele – jelikož tento podnikatelský plán je snem 

majitelky, nebude podnikat pouze za cílem získání zisku ale také uspokojení 

svých vlastních snů. 

- Ekonomické vzdělání – díky ekonomickému vzdělání může majitel vnést spousty 

poznatků ke zlepšování chodu společnosti. 

 



46 

 

Slabé stránky 

- Nový podnik, obchodní značka, neznámé jméno – jelikož podnik nemá žádnou 

historii, nemusí být tak atraktivní pro potenciální zákazníky. 

- Žádné zkušenosti s podnikáním – tyto slabé stránky se mohou vyvážit se silnou 

stránkou ekonomického vzdělání. 

 

 

Hrozby 

- Konkurence 

- Změny legislativy 

- Neočekávané výdaje 

- Pokles poptávky, nebo nezájem o služby 

- Nízké bariéry vstupu do odvětví 

- Nedostatečná nabídka kvalifikovaných pracovníků 

 

Příležitosti 

- Proniknutí mezi studenty VŠ – dostat se do podvědomí studentů VŠ například při 

pořádání promocí, aby si tuto vzpomínku mohli spojit s našimi službami, které 

mohou potenciálně využít v dalších letech. 

- Oslovení starší generace – společnost se bude snažit ulehčit život starší generaci 

tím, že bude nabízet i organizace menších akcí jako například narozeniné oslavy 

apod.. 

- Spolupráce s místními dodavateli čerstvého ovoce a zeleniny´. 

- Budoucí rozšíření služeb – do budoucna se bude společnost snažit rožšířit své 

služby o dodávky obědů do business center, kterých je po Brně vysoký počet. 

 

3.5 Zdroje financování 

- Vlastní zdroje 

- Bankovní úvěr neúčelový 

- Bankovní úvěr účelový 
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3.5.1 Bankovní úvěr 

Při procházení nabídek většiny bankovních ústavů v ČR bylo zjištěno, že se úroky půjček 

pohybují v rozmezí od 5-10%. Za povšimnutí především stojí Airbank, která stlačila 

úrokovou sazbu na bezúčelovou půjčku až na 4,9% (5,02% RPSN) a zároveň má 

dlouhodobě jasně dané a jednoduché podmínky. 

Podobně výhodně vychází Podnikatelský kontokorent od Fio banky, který má sice 

standardní úrok 9,9%, motivační systém ale dokáže při řádném placení stlačit úrok až 

k 4,9% s tím, že pro část úvěru nad 300 000 Kč se úrok snižuje až k 2,9%. Velmi lákavě 

také vypadá nabídka od Sberbank, která začíná na 4,4%, ovšem jejich pověst a 

byrokratické nezbytnosti snižují jejich atraktivitu. Dále je zajímavá i Moneta, která se 

chlubí úrokem 5,9% (RPSN 6% - 9%). Kolem 7% se pohybuje RPSN u Optimální půjčky 

od Komerční banky, přitom pro podnikatele Profi úvěr Start má úrok 9,9%. U Equa Bank 

se pohybuje úvěr kolem 8% RPSN s Minutovou půjčkou. Od stejné instituce Malý 

podnikatelský úvěr má sice sazbu od 6,2%, ale samozřejmě s podtextem, že se jedná o 

minimální sazbu, která se dále odvíjí od délky splácení atd.. Přestože je v dnešní době 

Equa banka tak oblíbená, nemá na svých strankách moc informací. Taktéž těsně nad 8% 

RPSN je ČSOB u Půjčky na cokoliv, u podnikatelských úvěrů se skoupá na informace. 

A samozřejmě nesmí chybět Česká spořitelna, která vymyslela sympatický projekt Nová 

krev, nicméně její úrok je 9%, tudíž pro nás nebude tak zajímavý. 

3.5.2 Leasing a výběr auta 

Při výběru auta s financováním typu leasing jsou uvažovány následující varianty 

vozidel. 

 
Tabulka 2: Cena a typ vozidel (Zdroj: Vlastní zpracování na základě (12)) 

 
 

 

Zakoupení vozidla financováním na leasing 

U tohoto typu financování dosahuje RPSN až 15 %, jelikož zahrnuje havarijní pojištění a 

další součástí. Někdy bývají akce na pořízení vozidla na leasing, takže je výchozí cena 

pro výpočet parametrů nižší. Těžko se tak určuje skutečná výhodnost služby. Některé 
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společnosti nenabízejí 0 % akontaci. Z uvedených typů má Dacia kalkulátor splátek: 

https://kalkulacka.dacia.cz/. Pro uvedený model Dacia Lodgy je měsíční splátka 3900 Kč, 

s havarijní pojištěním 4430 Kč vč. DPH, avšak bez povinného ručení, dálniční známky, 

sezónních pneumatik, silniční daně apod.. 

Zakoupení vozidla na operativní leasing  

Tento způsob financování je výhodný v maximálním servisu, kdy téměř jediné výdaje 

jsou za palivo.  

Tabulka 3: Cena a typ vozidel (Zdroj: Vlastní zpracování na základě (12)) 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části diplomové prác je uveden vlastní návrh podnikatelského plánu, který vychází 

jak z teoretických části práce, tak ze zpracování předešlých analýz. 

4.1 Základní údaje   

V následujícím odstavci představím základní údaje společnosti. 

 

Název:    Catering Lucky, s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Brno 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

   Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

Společníci:   Lucie Byrtusová – nar. 28.01.1988  

Kopřivnice, Pod Morávií 1316, 742 21 

Základní Kapitál:  200 000Kč. 

Kompletní náhled společenské smlouvy je uveden v příloze č. 1 

4.2 Charakteristika podnikání 

Předmětem podnikání firmy Catering Lucky, s.r.o., jsou poskytované služby v oblasti 

cateringu a to jak pohoštění tak řízení zábavy, pořádání oslav, či celé organizování akcí.  

Důležitou charakteristikou podnikání tohoto podniku je odlišit se od stávajících 

konkurentů a to nejen cenou, sortimentem ale také osobitým profilem. 

Služby firmy Catering Lucky, s.r.o., budou nabízeny především menším a středním 

firmám či jednotlivcům. K propagaci budou použity především internetové stránky, 

sociální média a osobní kontakt. 

4.2.1 Cíle podnikání 

Jak dosáhnu úspěchu? 

Spojení s lidmi je můj klíč k úspěchu. Najít si k nim cestu a zapůsobit na lidi je pro mne 

velice důležité. Vytvořit si síť kontaktů jako jsou například plánovači svateb, svatební 
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salóny, sportovní kluby, centra pro výstavy apod. to je nezbytnou součástí mého 

podnikání. 

 

Nejlepší vizitkou není jen business karta, kterou ovšem taky zanecháme, ale ukázka 

našich kvalit. Proto není jen důležité při návštěvě prezentovat sám sebe ale hlavně svou 

nabídku. Můžeme nabídnout různá menu, slevy pro jejich klienty či slevu za doporučení. 

Díky této prezentaci služeb se dostaneme do podvědomí. 

Díky budování vztahů s lokálními podniky můžeme lépe prorazit v cateringovém 

průmyslu. Lidé dávají přednost lidskému chování než strojenému. 

 

4.2.2 Založení podniku 

K založení podniku jsou zapotřebí následující kroky: 

1. Vytvoření podnikatelského plánu. 

2. Získání bankovního úvěru a založení bankovního účtu. 

3. Založení společnosti s ručením omezeným, který obsahuje: 

a. Získání živnostenského oprávnění. 

b. Sepsání společenské smlouvy u notáře. 

c. Výpis z rejstříku trestu. 

d. Složení a doložení o převodu základního kapitálu na bankovní účet. 

e. Zapsání společnosti do obchodního rejstříku. 

f. Registrace společnosti  

4. Nájemní smlouva 

5. Najít zaměstnance 

6. Tvorba webových stránek, loga, vizitek, katalogů. 

7. Zahájení podnikatelské činnosti 

Při zakládání podniku je třeba mít na paměti, že se jedná o časově náročnou činnost, která 

se může dle stanovených lhůt prodloužit. Také je možné si při zakládání nové společnosti 

pronajmout společnost, která vše udělá za nás, ale v rámci našich podmínek, kdy 

nespěcháme, a chceme ušetřit na zahajovacích nákladech si veškeré náležitosti budeme 

vyřizovat sami. Zahájení podnikání je zamýšleno v začtku roku 2018. 
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4.3 Marketingový plán 

Cílem většiny podniků by v prvé řadě měla být především spokojenost zákazníků, což 

pro nás bude priorita číslo jedno. K tomu, abychom tohoto cíle dosáhli, musíme 

provozovat kvalitní služby s vysoce kvalitními produkty za optimální ceny. 

Tato kapitola se soustředí především na popsání marketingového mixu a tedy popisu 

služeb nabízených podnikem Catering Lucky s.r.o. 

 

Produkt 

Do oblasti cateringových služeb spadá velká spousta společenských akcí. Pojďme si 

zmínit alespoň některé z nich. Ze začátku bude snaha se zabývat především menšími 

akcemi kolem cca. 30 – 50 lidí. Tyto události mohou odpovídat například svatbám, 

rodinným událostem, firemním banketům, recepcím, zahradním párty, vánočním 

večírkům, teambuildingovým akcím apod.. Po určité době, kdy se podnik ustálí a bude 

rozšiřovat budu oslovovat i další firmy či větší osazenstvo k jiným událostem.  

Mimo občerstvení na akcích budu také provozovat služby přidružené jako například: 

- výběr místa konání, 

- tisk pozvánek, 

- zajištění hudby (živé či DJ), 

- hostesky, 

- fotografa, 

- aktivity (ohňostroj, hry, dětský koutek..) 

- autodopravu, 

- výzdobu, 

- květiny… 
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Cena 

Cena u cateringových služeb je značně rozdílná, neboť každá událost je originál. Ať už 

se jedná o menu, o počet hostů, místo konání či dalších faktorů dle zákazníka. Následují 

odhadné ceny, pronájem prostor se vždy odvíjí podle velikosti, podle místa konání apod.. 

 

Svatba 

- pronájem prostor  3.000 Kč 

- raut (teplý i studený)  dle počtu osob a počtu chodů 

- živá hudba   8.000Kč 

- nápoje (nealko, alko)  dle počtu osob 

- pozvánky   dle počtu osob  

- ohňostroj   5.000 Kč 

- ostatní služby   např. číšníci, animátoři .... 

 

Firemní večírek 

- pronájem prostor  3.000 Kč  

- raut    dle počtu osob a počtu chodů 

- DJ    6.000 Kč 

- nápoje (nealko, alko)  dle počtu osob a počtu chodů 

- ostatní služby   např. číšníci, animátoři .... 

- pozvánky… 

 

 

Rodinná oslava 

- pronájem prostor  2.000 Kč 

- DJ    4.000 Kč 

- grilované speciality, obložené mísy, guláš.. dle počtu osob a počtu chodů 

- nápoje (nealko, alko)  dle počtu osob a počtu chodů 

- pozvánky… 
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Jak můžeme vidět na předchozích kalkulacích, ceny jsou velice variabilní a odvíjí se jak 

už bylo řečeno od požadavků zákazníka. 

 

Propagace 

Vzhledem k tomu, že podnik je úplně nový, s neznámým majitelem bez předchozích 

zkušeností, bude potřeba o to více zvýšit povědomí o službách a to různými formami 

propagace. Pro úplný začátek se bude jednat především o: 

- internetové stránky, 

- sociální média, 

- veletrhy, 

- reklamy v novinách, časopisech, katalozích, 

- letáky… 

Internetové stránky 

V dnešním světě se již těžko najde člověk, který by nenavštěvoval internet či by 

nevyužíval tento prostředek k nalezení informací, které potřebuje. Každý správně 

fungující podnik by měl začít s propagací svého podnikání přes webové stránky, které by 

měly obsahovat veškeré informace o podniku, aktuální nabídce, ceníku, kontaktů, galerií 

či svých předchozích úspěších. 

Naše webové stránky nebudou jiné, a budou navíc obsahovat i kontaktní formulář, kde 

zdarma při zodpovězení na pár otázek pro něj vyhotovíme naši cenovou nabídku. 

 

Sociální média 

V dnešní době sociálních médií je tato propagace snad nejdůležitějším marketingovým 

nástrojem. Sociálních médií je stále více, a lidé na ni tráví skoro veškerý svůj volný čas. 

Jelikož jsou sociální sítě většinou zadarmo, budeme se snažit je využít v co největší 

možné míře a aktualizovat je na denní bázi. Ne nadarmo se říká, „co není na Facebooku, 

jako by neexistovalo“. Hlavními propagátory pro nás budou již zmíněný Facebook, 

Twitter, Instagram a Pinterest. 

 

Veletrhy 

Jelikož Brno je centrem velké většiny veletrhů, byla by škoda této příležitosti nevyužít a 

neukázat schopnosti a potenciál, které náš podnik má. Proto se budeme snažit na různých 
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veletrzích přímo oslovovat potenciální zákazníky a představovat jim naše služby z fotek, 

videí, apod..  Nejdůležitějším veletrhem pro nás budou svatební veletrhy, kde můžeme 

také získat spolupracovníky či dodavatele v oboru jako jsou  například fotografové, 

svatební agentury, svatební salony atd.. 

 

Reklamy v novinách, časopisech, katalozích 

Díky naší působnosti v městě Brně, máme spousty příležitostí pro reklamy v místních 

novinách, časopisech či katalozích. Největší zájem pro širokou veřejnost budou nejspíše 

denní noviny Metro, které se rozdávají zdarma, a mají širokou škálu čtenářů, a tedy i 

našich potenciálních zákazníků.  

Dále je nutné o sobě dát vědět v katalozích určených pro náročnější klientelu jakou jsou 

například ELLE, Svatby, Nevěsta apod..  

 

Představení podniku pro místní cíle 

- Business park – návštěva tohoto místa s představení naší nabídky stejně tak jako 

kupón na první objednávku zdarma. Nejlepší je nechat ochutnat recepční, která 

následovně ve firmě může rozdat pár letáků na nástěnky či společenských 

místností.  

- Banky, úřady, průmyslové firmy – pro tento trh jsou našimi cílovými zákazníky 

hlavně jejich zaměstnanci, kteří pracují dlouhé hodiny bez přestávek, a proto jim 

můžeme nabídnout dopravu až do budovy. Také pak budou mít blíže k tomu, aby 

nás pozvali na firemní večírky, akce či setkání. 

- Spotřebitelský trh – pokud pomineme svatby, máme další obrovský potenciál v 

rodinných oslavách, promocích, narozeninách atd.  

- Veletrhy – průmyslových oborů, právní, finanční, marketing s reklamou, televize 

a produkce, architektura a dalsí úseky. Tyto segmenty mívají pravidelné 

konference a setkání, která vyžadují koordinaci událostí a plánování.   

- Místní trhy – v dnešní době čím dál více oblíbené farmářské trhy, kde by se také 

mělo zvážit zřízení stánku se vzorky. Každý kdo přichází na trh zemědělců může 

mít známé či patří do podniku kde nás může představit nebo o nás začít 

konverzaci. Pokud v něm zanecháme dobrý dojem, budou si nás pamatovat. Díky 

těmto trhům si také můžeme zařídit své dodavatele čerstvých potravin 
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Další možností jak se prezentovat je uspořádání dnů otevřených dveří či ochutnávek. 

Na jižní moravě se pořádá spousta ochutnávek vín, a pro naší firmu může být tato 

degustace velice důležitým tahem pro představení našeho sortimentu. Ne jen že můžeme 

provádět degustaci samotnou díky našim čísníkům, ale také můžeme nabídnout naše 

menu, kanapky apod..  

 

Místo 

Provozovna společnosti bude sídlit na okraji města Brna, kvůli levnějšímu nájmu a tím 

spojeným  nákladům. Na této provozovně bude umístěna kuchyň s kanceláří pro majitele 

a potenciální klienty. Pokud si ovšem klient přeje schůzku ve městě, určitě mu bude 

vyhověno. 

Při organizace cateringových služeb vždy záleží na místě konání. Ať se jedná o 

restaurační prostory, zahradní slavnosti či oslavy v domácím prostředí, naše firma vždy 

zajistí dovoz přímo na místo. Také konzultace jsou možné v místě určení zákazníka a ne 

pouze u nás na adrese provozovny. 

4.4 Finanční plán 

Finanční plán pro podnik Catering Lucky s.r.o. obsahuje počáteční finanční výkazy 

společnosti a způsob financování. Na následujících řádcích budou analyzovány 

jednorázové, měsíční a celkové roční náklady společnosti. Výnosy budou odhadovány ve 

třech variantách – pesimistické, realistické a optimistické, přičemž realistická varianta by 

se měla co nejlépe přiblížit skutečným ročním výnosům. Tento plán je jednou 

z nejdůležitější části podnikatelského plánu a vychází z analýz v předchozí kapitole. 

4.4.1 Zakladatelský rozpočet 

Počáteční výdaje 

Prvním výdajem při zahajování podnikání je správní poplatek za získání živnostenského 

oprávnění, jež činí 1.000 Kč. Dále je nutné počítat s výpisem z rejstříku trestů, který je 

pro zápis nutné doložit, přičemž je většinou možné vyhotovení přímo v kanceláři notáře. 

Dalšími zakladatelskými výdaji je sepsání zakladatelské listiny u notáře za 2.000 Kč, a 

zápis do obchodního rejstříku za 2.700 Kč. Také je třeba založit si vlastní podnikatelský 
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účet, ten se bude pro naše potřeby zakládat u Air Bank, kde je vedení účtu zdarma, a 

nabízí také nejlepší sazby při realizování úvěru. 

 
Tabulka 4: Výdaje při založení podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje při založení podniku (v Kč) 

Živnostenské oprávnění 1.000 

Ověření podpisů a listin 2.000 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 3.000 

Výpis z rejstříku trestů 150 

Zápis do obchodního rejstříku 5.000  

Nájemní smlouva 500  

Celkem 11.650 

 

Dalším důležitým výdajem pro podnik je propagace, která slouží pro zviditelnění 

podnikání a pro získání se do podvědomí potenciálních zákazníků. Pro naše potřeby 

budou především zvoleny webové stránky, na jejíž realizaci potřebujeme vyčlenit 15.000 

Kč, následné údržby budou prováděny majitelem a také v dnešní době již nezbytná 

sociální média, která mají pro reklamu nového podnikání neuvěřitelnou sílu. Dalšími 

výdaji v rámci propagace bude logo, vizitky a polepy. 

 

Tabulka 5: Výdaje na propagaci podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na základní propagaci (v Kč) 

Webové stránky 12.000 

Sociální média 0 

Logo vizualizace 2.500 

Vizitky 1000 ks 500 

Polepy  1.500 

Celkem 16.500 

 

Hlavními výchozími náklady pro založení podnikání v oblasti cateringu jsou prostory 

k provozování činnosti. Zde je zvolena možnost pronájmu, jelikož vychází pro začátek 

levněji než-li koupě všech potřebných kuchyňských spotřebičů a vybavení. Pronájem 

nabízí nezbytné spotřebiče jako plynový sporák, pečící troubu, lednici, mrazák, 

skladovací prostory, nerezové stoly, kuchyňské náčiní a jiné. Stačí tedy doplnit zásoby o 

veškeré kuchyňské nádobí. Na následující tabulce nákladů na kuchyňské vybavení lze 

vidět nákup potřebných doplňků k zahájení činnosti. Mezi ty patří nákup nádobí, 

ohřívacích nádob, čistících prostředků.   



57 

 

Tabulka 6: Náklady na kuchyňské vybavení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na kuchyňské vybavení (v Kč) 

Nádobí 20.000 

Čisticí prostředky 3.000 

Ohřívací nádoby 30.000 

Celkem 53.000 
 

Dalšími náklady, potřebné pro regulerní začátek podnikání jsou součástí kanceláře, nebo 

koutku pro majitele společnosti jsou v následující tabulce. Patří mezi ně stůl, pohodlná 

židle, notebook s tiskárnou, mobilní telefon s neomezeným tarifem. Pro první měsíce 

provozu se počítá s tím, že majitel zde bude trávit většinu času, pro zařizování a rozjíždění 

svého podnikání.  

 

 

Tabulka 7: Náklady na kancelářské vybavení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na kancelářské vybavení (v Kč) 

Stůl 1.500 

Židle 1.500 

Notebook 15.000 

Tiskárna 3.000 

Mobilní telefon 5.000 

Celkem 26.000 

 

Celkové počáteční náklady tedy činí 107.150 Kč a budou v plné výši hrazeny z vlastních 

zdrojů. 

4.4.2 Náklady na provoz 

Náklady na provoz patří do fixních nákladů a je možné předpokládat, že se v prvních 

letech podnikání nebudou výrazně měnit. K druhu našeho podnikání je nutné mít 

automobil pro podnikání ať už jde o rozvoz jídla či o dopravu k zákazníkům či do prostor 

zvolených pro pořádání akce. Byl tedy zvolen automobil Peugeot Partner Pick-up na 

s operativním leasingem.  

Tabulka 8: Provozní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Provozní náklady (v Kč) 

Nájemné vč. inkasa 13.700 

Tarif pro mobilní telefon 600 

Internetové připojení 500 

Pohonné hmoty 3.000 

Automobil (leasing, silniční daň, známky) 6.523 

Celkem 24.323 
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4.4.3 Mzdové náklady 

Ze začátku budou v podniku pracovat pouze dva zaměstnanci a majitel. Dva kuchaři, 

přičemž jeden se zaměřením na cukrárenskou činnost budou zaměstnáni pod dohodou o 

provedení práce s tím, že pokud odpracují více jak 300 hodin, bude smlouva přepsána na 

dohodu o provedení činnosti. Mzdové  náklady na kuchaře jsou vždy rozpočítány do 

kalkulace akce. Proto se neobjevují přímo ve mzdových nákladech. Do mzdových 

nákladů je tedy nutné připočítat pouze mzdu a odvody sociálního i zdravotního pojištění 

pro majitele. Mzda majitele se poté odvíjí dle toho, jak se podniku daří či nedaří. 

 

Tabulka 9: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové  náklady (v Kč) 

Hrubá mzda majitele  12.000 

Sociální pojištění zaměstnavatele (25%) 3.000 

Zdravotní pojištění zaměstnavatele (9%) 1.080 

Celkem 16.080 

 

4.4.4 Plán tržeb 

Při plánování tržeb je základem předurčení a naplánování služeb či výrobků, které bude 

firma nabízet. Plán by měl být sestaven v optimistické, pesimistické a realistické verzi, 

přičemž se předpokládá, že realistická verze nejvíce odpovídá skutečnosti. 

V cateringovém oboru se dá předpokládat, že jednotlivá roční období budou mít různé 

výše tržeb. Například letní období bude bohatší na spolupráci na svatbách, přitom v zimě 

zase na vánoční večírky. Následující odhady počtu akcí jsou počítány dle dostupných 

internetovách zdrojů a jejich diskuzních fórech. Ceny jednotlivých akcí jsou vypočítány 

na základě vlastní kalkulace předpokládaného vzorového jídelníčku s gramáží a cenami 

(doloženo v přílohách).  

Při výpočtu výrobní ceny jednotlivých jídel byly použity Receptové listy (příloha č. 5), 

kde jsou uvedeny veškeré ingredience potřebné k uvaření daného jídla. Každý recept se 

počítá na jiný počet porcí, proto je také každý recept v konečné fázi vypočítan s cenou na 

jednoho strávníka. 

Veškeré akce probíhají v různých počtech, proto při kalkulaci je vždy zvolen střed. Pro 

svatbu je to tedy 50 lidí, oslavu 30, večírek 65 lidí a firemní raut 50 účastníků (příloha 

č.6). Pro přehednost slouží následující tabulka s počtem účastníků a s počítanými tržbami. 
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Tabulka 10: Počet osob a tržba za jednu akci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příležitost Počet osob Tržba 

Svatba 50 46,400 

Oslava 30 19,070 

Večírek 65 52,675 

Firemní raut 50 31,200 

 

Optimistická varianta 

Optimistická varianta předpokládá velice pozitivní až řekněme nadsazené výsledky. 

Jelikož se společnost zaměřuje na velký objem zákazníků, pro optimistickou variantu 

bylo v celkovém součtu použito při kalkulaci 82 akcí. Při začátku své svých služeb se 

počítá se 17 svatbami za rok. Svatby většinou probíhají v letních měsících s tím, že se 

nyní konají jak v pátek, tak v sobotu. Což zdvojnásobilo letní příležitosti. Celkem se tedy 

počítá s tržbami přes 3 miliony. 

 

Tabulka 11: Tržby z akcí – Optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pesimistická varianta 

Jak lze z prvního pohledu poznat, pesimistická varianta má o více než polovinu nižší tržby 

a je tedy značně rozdílná od optimistické varianty. Zde je kalkulováno dohromady pouze 

s 38 akcemi za rok.  

Tabulka 12: Tržby z akcí – Pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Realistická varianta 

V realistické variantě jsou uvažovány tržby nejbližší realitě, jedná se o 

nejpravděpodobnější vývoj. Z následující tabulky tedy vyplývá, že celkový roční tržby se 

mohou pohybovat kolem 2 milionů ročně.  

  



61 

 

Tabulka 13: Tržby z akcí – Realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

V následujících řádcích jsou k porovnání vývoje tržeb pro první 3 roky podnikání. Při 

optimistické variantě se uvažuje s vývojem mírně přes 400 tis. Kč za každý rok. Naopak 

při vývoji tržeb v pesimistické variantě se pohybuje růst pouze okolo 240 tis. Kč ročně. 

A nejpravděpodobnější je roční nárust kolem 350 tis. Kč u realistické varianty. Jak lze 

vidět na tabulce, vývoje tržeb jsou v každém roce celkem vyrovnané. Je to tím, že 

společnost čeká, až se na trhu ustálí, bude více v podvědomí a poté chce expandovat se 

svými službami. 

 
Tabulka 14: Vývoj tržeb na první 3 roky podnikání (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Při dalším porovnáním níže je možné vidět plán vývoje nákladů pro první 3 roky 

podnikání s tím, že ve třetím roce je uvažována také inflace ve výši 2%.  

Tabulka 15: Plán vývoje nákladů na přípravu akcí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

V níže uvedených tabulkách je zmíněný přehled o plánovaném výsledku hospodaření, 

opět pro všechny tři varianty. Přičemž výpočet probíhal standardním způsobem a to, že 

se od tržeb odečetly veškeré náklady a vznikl výsledek hospodaření před zdaněním. Ten 

se dále zaokrhoulil na celé tisíce dolů což značí základ daně. Poté se vypočítala 19% daň 

pro daň ž příjmu právnických osob. 

Výsledek hospodaření je v optimalistické verzi ziskem, s rostoucí tendencí. Tento 

výsledek je velice příznivý, ale také se naskýtá spousta dalších nutných kroků, se kterými 

by bylo potřeba počítat. Kdyby se opravdu tato varianta uskutečnila bude nutné  

především zvážit navýšení lidských zdrojů. 

 
Tabulka 16: Plánovaný VH – optimistická verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Při pesimistické verzi se výsledek hospodaření již pohybuje v záporných číslech, a to 

především v prvních dvou letech. Můžeme ovšem považovat za pozitivní, že má rostoucí 

tendenci. Pokud by tato situace opravdu nastala, je třeba zakročit již v začátcích a hledat 

možnosti snížení nákladů. Může to být například pronájem vlastních prostor pro 

kuchařské show, rozšíření služeb o školu vaření, kdy bychom využili vlastní prostory a 

kuchaře.  
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Tabulka 17: Plánovaný VH – pesimistická verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

Poslední tabulka plánovaného výsledku hospodaření je realistická verze. Tato verze má 

opět vzestupnou tendenci, což je pro začínající podnik opravdu dobré. I při těchto číslech 

je ovšem potřeba plánovat dopředu a snažit se výsledky navýšit. 

Tabulka 18: Plánovaný VH – realistická verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
 

4.4.5 Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Tento plánovaný výkaz zisků a ztrát zobrazuje souhrn nákladů, tržeb a plánovaný VH pro 

dobu 3 let provozu podniku a je sestaven již pouze pro realistickou variantu.  
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Tabulka 19: Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

 
 

4.4.6 Plánovaná účetní rozvaha 

Zařízení v kuchyni není zahrnuto do krátkodobých aktiv, jsou majetkem pronajímatele. 

Jakékoliv odpisy budou účtovány v účetnictví strany pronajímatele.  

Zahajovací rozvaha společnosti vychází z údajů uvedených v předchozích kapitolách. 

Zařízení v kuchyni není zahrnuto do krátkodobých aktiv, jsou majetkem pronajímatele, a 

jakékoliv odpisy budou účtovány v účetnictví jeho strany. 

Aktiva tvoří pouze drobný hmotný majetek, nehmotný majetek, oběžná aktiva ve formě 

finančního majetku a zásob. 

V pasivech můžeme vidět, že společnost je plně schopna hradit si své závazky. 

V krátkodobých závazcích je pouze daň z příjmu, která je splatná vždy v následujícím 

období.  
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Tabulka 20: Plánovaná rozvaha 

 
 

 

4.4.7 Plánované CashFlow 

Při výpočtu CashFlow se vychází z výkazu zisků a ztrát a rozvahy. V našem případě se 

z rozvahy počítá pouze změna krátkodobého finančního majetku a závazků ze sociálního 

zabezpeční a zdravotního pojištění. Výkaz zisků a ztrát nám dále poskytuje informace o 

změně výsledku hospodaření za účetní období a stavu krátkodobých závazků. 
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Tabulka 21: Plánované CashFlow (Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo sestavení podnikatelského plánu na založení 

cateringového podniku, který nabízí gastronomické služby a jež později dostal název 

Catering Lucky s.r.o..  

 

První kapitola byla věnována vymezení problémů a cíle práce. Další část této práce se 

věnovala vymezení teoretických poznatků, které dále souvisí s realizací podnikatelského 

plánu. V rámci teoretické části jsem popsala základní pojmy týkající se podnikání, 

možnosti financování podnikatelského plánu, dále podnikatelský plán, jeho části, 

požadavky na založení společnosti s ručením omezeným a náležitosti společenské 

smlouvy. Také jsem se věnovala analýzám, ke kterým patří například SWOT analýza, 

SLEPT analýza, Porterův model apod.. 

 

Po vypracování části s teoretickými poznatky jsem v této práci navázala část analytickou, 

která se zabývá aktuální situací na trhu. Byly aplikovány všechny výše zmíněné analýzy 

a popsány jejich výsledky. Z výsledků analýzy oborového okolí je jasné, že vyjednávací 

schopnost dodavatelů je pro cateringovou firmu nízká, a nehrozí tedy z tého strany riziko. 

Naopak u odběratelů je vyjednávací schopnost vysoká. Největší hrozbou společnosti je 

nulová historie a možný nezájem odběratelů. Hlavní silnou stránkou je pružnost nabídky, 

ekonomické vzdělání a enthusiasmus podnikatele. 

 

Samotná kapitola vlastní návrh řešení vychází z podnikatelského plánu, který úzce 

souvisí s výsledky z provedených analýz. Je zde představena zakládající společnost, její 

marketingový a finanční plán. 

 

Ve finančním plánu je rozebrána  rozvaha, výkazu zisků a ztrát, výsledek hospodaření a 

cash flow. Z výše uvedných vyplývá, že podnik je schopný hradit svoje závazky 

z vlastních zdrojů je tedy solventní. 

  

Stránka finančního vývoje podniku byla sestavena podle třech variant poptávky a to 

jmenovitě optimistické, pesimistické a realistické. Každá ze tří zvolených variant měla 
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rostoucí tendenci. V případě, že by v reálném případě nastala pesimistická varianta, 

společnost by měla být schopna se třetí rok dostat do kladných čísel. Z toho vyplývá, že 

další dvě varianty, optimistická i realistická jsou kladné od 1. roku podnikání. U 

realistické varianty nejsou výsledky nijak vysoké, ovšem jak již bylo zmíněno, s rostoucí 

tendencí. Pokud by nastala při podnikání kterákoliv z variant, je nutné, aby podnikatel 

udržoval růst a snažil se snižovat náklady či nabízet nové a další služby.  
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Příloha 1: Zakladatelská listina  

 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 
 

 

 

Čl. 1 

Obchodní firma 

spol. s r.o. 

… 

 

Čl. 2 

Sídlo společnosti 

… 

 

Čl. 3 

Předmět podnikání 

 

1. -poskytování software (prodej hotových programů), 

2. -výuková a vzdělávací činnost - vyučování v oboru automatizace, 

3. -technické poradenství, 

4. -výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

5. -projektování elektrických zařízení. 

 

 

Čl. 4 

Společníci 

 

 Jediným společníkem společnosti je ..., se sídlem/bytem ... 

 

 

Čl. 5 

Základní kapitál společnosti a podíly společníků 

 

 Základní kapitál společnosti tvoří vklad jediného společníka ve výši ...,- Kč, který 

byl v okamžiku podpisu této listiny plně splacen. Správou vkladu byla pověřena banka … 

 

 

Čl. 6 

Orgány společnosti 

 

Orgány společnosti tvoří – a) valná hromada, 

                                b) jednatel. 

 

 

Čl. 7 

Valná hromada 

 



 

 

 

1. Působnost valné hromady vykonává zakladatel jako jediný společník svým 

rozhodnutím. 

2. Zakladatel se může nechat zastoupit zástupcem, který se musí prokázat písemnou 

plnou mocí, vystavenou za tímto účelem. 

 

 

Čl. 8 

Jednatel 

 

1. Prvním a jediným jednatelem společnosti je pan ..., trvale bytem ... 

2. Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně v postavení statutárního 

orgánu navenek vůči třetím osobám. 

3. Pro jednatele platí zákaz dle ustanovení § 136 ObchZ. 

 

 

Čl. 9 

Jednání a podepisování za společnost 

 

1. Jménem společnosti jedná jako statutární orgán její jednatel, a to samostatně a v 

plném rozsahu. V rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo obecně závazným 

právním předpisem může jednatel udělit k právním úkonům plnou moc i třetí 

osobě. 

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní 

firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel nebo jím zmocněná 

osoba.  

 

 

Čl. 10 

Rezervní fond  

 

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 

závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z 

čistého zisku, avšak ne více nežli 5% základního kapitálu. 

2. Rezervní fond se každoročně doplňuje o částku nejméně 5% z čistého zisku až do 

dosažení výše 10% základního kapitálu. 

 

 

Čl. 11 

Účast ve společnosti, převod obchodního podílu 

 

1. Zakladatel je oprávněn převést svůj obchodní podíl nebo jeho část na třetí osobu. 

2. Smlouva o převodu obchodního podílu musí být písemná a nabyvatel musí 

výslovně prohlásit, že přistupuje k této zakladatelské listině, resp. jejím 

doplňkům. 

 

 

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 



 

 

 

 

1. Tato zakladatelská listina a z ní vyplývající právní vztahy se řídí českým právem. 

2. V případě zrušení společnosti bude likvidace provedena podle příslušných 

ustanovení v ObchZ. 

3. Tato zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky nabývají platnosti a 

účinnosti dnem podpisu. 

4. Zakladatelská listina, jakož i její změny a doplňky se sepisují v 6 stejnopisech, z 

nichž po dvou obdrží rejstříkový soud, po dvou zakladatel a po dvou společnost. 

 

 

V Brně dne     

 

 

Podpis zakladatele    

 

 

(Zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu.) 

  



 

 

 

Příloha 2: Vzorové menu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatební oběd Cena 1 os. Gramáž 1os.

0,1 přípitek Bohemia sekt 18.9 Kč 100 ml

2ks (2x 50g)  šunková rolka plněná křenovým krémem 5.88 Kč 100 g

slepičí vývar se zeleninou a domácími nudlemi 5.75 Kč 360 ml

200g vepřová panenka na zelených fazolkách, brambor 70.54 Kč 500 g

Palačinka s lesními plody 3.1 Kč 163 g

104.17 Kč 1223 g

Raut Cena 1 os. Gramáž 1os.

guláš 33.54 Kč 661 g

smažené řízky 16.62 Kč 198 g

šopský salát 10.83 Kč 163 g

obložená mísa 33.1 Kč 250 g

těstovinový salát 7.69 Kč 151 g

bramborový salát 5.48 Kč 132 g

svatební koláčky 9.72 Kč 216 g

116.98 Kč 1771 g

Nápoje varianta I Cena 1 os. Gramáž 1os.

pivo 114 Kč 3000 ml

voda 38 Kč 1000 ml

slazený nápoj 21 Kč 500 ml

173 Kč 4500 ml

Nápoje varianta II Cena 1 os. Gramáž 1os.

víno 34 Kč 500 ml

voda 95 Kč 2500 ml

slazený nápoj 42 Kč 1000 ml

171 Kč 4000 ml

VZOROVÉ MENU (cena ingrediencí)



 

 

 

Příloha 3: Vzorové menu (detaily jednotlivých chodů, cena, gramáž) 

 

 

SVATBA
VZOROVÉ MENU (cena ingrediencí)

Svatební oběd Cena 1 os. Gramáž 1os.

18.9 Kč 100 ml

5.88 Kč 100 g

5.75 Kč 360 ml

70.54 Kč 500 g

3.1 Kč 163 g

104.17 Kč 1223

Cena 1 os. Gramáž 1os.

33.54 Kč 661 g

16.62 Kč 198 g

10.83 Kč 163 g

33.1 Kč 250 g

7.69 Kč 151 g

5.48 Kč 132 g

9.72 Kč 216 g

116.98 Kč 1771

Cena 1 os. Gramáž 1os.

114 Kč 3000 ml

38 Kč 1000 ml

21 Kč 500 ml

173 Kč 4500

Cena 1 os. Gramáž 1os.

34 Kč 500 ml

95 Kč 2500 ml

42 Kč 1000 ml

171 Kč 4000 ml

voda 

slazený nápoj

slazený nápoj

Nápoje varianta II

víno

Nápoje varianta I

pivo

voda

těstovinový salát

bramborový salát

svatební koláčky

Raut

guláš

smažené řízky

šopský salát

obložená mísa

0,1 přípitek Bohemia sekt

2ks (2x 50g)  šunková rolka plněná křenovým krémem

slepičí vývar se zeleninou a domácími nudlemi

200g vepřová panenka na zelených fazolkách, brambor

Palačinka s lesními plody



 

 

 

 
 

 

  

Cena 1 os. Gramáž 1os.

18.9 Kč 100 ml

33.54 Kč 661 g

3.1 Kč 163 g

55.54 Kč 924 g

33.1 Kč 163 g

7.69 Kč 250 g

5.48 Kč 151 g

46.27 Kč 216 g

Cena 1 os. Gramáž 1os.

76 Kč 2000 ml

38 Kč 1000 ml

21 Kč 500 ml

135 Kč 3500 ml

Cena 1 os. Gramáž 1os.

34 500 ml

57 Kč 1500 ml

42 Kč 1000 ml

133 Kč 3000

voda

pivo

slazený nápoj

voda 

víno

Nápoje varianta II

slazený nápoj

OSLAVA

Nápoje varianta I

svatební koláčky

těstovinový salát

obložená mísa

šopský salát

Raut

Palačinka s lesními plody

guláš

0,1 přípitek Bohemia sekt

Brzká večeře

Náklady na oslavu

VZOROVÉ MENU (cena ingrediencí)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cena 1 os. Gramáž 1os.

33.54 Kč 661 g

16.62 Kč 198 g

10.83 Kč 163 g

33.1 Kč 250 g

7.69 Kč 151 g

5.48 Kč 132 g

9.72 Kč 216 g

116.98 Kč 1771 g

Cena 1 os. Gramáž 1os.

152 Kč 4000 ml

38 Kč 1000 ml

21 Kč 500 ml

211 Kč 5500 ml

Cena 1 os. Gramáž 1os.

68 Kč 1000 ml

95 Kč 2500 ml

42 Kč 1000 ml

205 Kč 4500 ml

pivo

Nápoje varianta I

Nápoje varianta II

slazený nápoj

voda

slazený nápoj

voda 

víno

Večírek

svatební koláčky

bramborový salát

těstovinový salát

obložená mísa

šopský salát

smažené řízky

guláš

Raut

VZOROVÉ MENU (cena ingrediencí)



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 1 os. Gramáž 1os.

8.69 Kč 110 g

16.62 Kč 198 g

10.83 Kč 163 g

33.1 Kč 250 g

7.69 Kč 151 g

5.48 Kč 132 g

9.72 Kč 216 g

92.13 Kč 1220 g

Cena 1 os. Gramáž 1os.

34 Kč 500 ml

95 Kč 2500 ml

42 Kč 1000 ml

171 Kč 4000 ml

VZOROVÉ MENU (cena ingrediencí)

Firemní raut

slazený nápoj

voda 

víno

Nápoje varianta II

smažené řízky

variace paštik

Raut

svatební koláčky

bramborový salát

těstovinový salát

obložená mísa

šopský salát



 

 

 

Příloha 4: Přehled kalkulace jednotlivých chodů  

 

 
 

 

 

 

4 porce Šunková rolka MJ 1 kg - cena s DPH

Plátky kvalitní šunky 200 g 199

smetany ke šlehání 250 ml 72

čerstvého křenu 35 g 70

tvaroh 25 g 75

Pepř, sůl, cukr 15 g 19

šťáva z citronu

5.88 Kč CELKEM ZA 1 porci

6 porcí Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi MJ 1 kg - cena s DPH

pitné vody 1.5 l 0

očištěné slepice 400 g 51.64

kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel) 120 g 37

polévkových nudlí 85 g 68.89

cibule 25 g 15

sůl, černý pepř 15 g 19

polévkového koření 7 g 150

petrželky nebo pažitky 5 g 373

5.75 Kč CELKEM ZA 1 porci

1 porce Vepřová panenka s fazolovými lusky MJ 1 kg - cena s DPH

vepřová panenka 200 g 183.89

brambor 150 g 18.29

fazolových lusků 150 g 206.77

70.54 Kč CELKEM ZA 1 porci

4 porce Palačinky MJ 1 kg - cena s DPH

hladká mouka 200 g 10.56

mléko 400 ml 13.69

vejce 2 ks 57.5

ovoce 50 g 93.92

3.10 Kč CELKEM ZA 1 porci

PŘEHLED KALKULACE JEDNOTLIVÝCH CHODŮ



 

 

 

 
 

6 porcí Guláš MJ 1 kg - cena s DPH

cibule 700 g 15

česnek 30 g 110.29

hovězí 1000 g 157.44

olej 5 g 28.98

sladká paprika 10 g 261.36

voda 1000 l 0

mouka 5 g 10.56

sůl 15 g 19

33.54 Kč CELKEM ZA 1 porci

6 porcí Smažené řízečky MJ 1 kg - cena s DPH

prsní řízky 1000 g 96.66

olej 5 g 28.98

strouhanka 100 g 14.9

vejce 3 ks 57.5

hladká mouka 50 g 10.56

sůl / pepř 15 g 19

16.62 Kč CELKEM ZA 1 porci

4 porcí Šopský salát MJ 1 kg - cena s DPH

balkánský sýr 150 g 136.47

salátová okurka 150 g 40.56

rajčata 150 g 68.77

papriky 100 g 45.43

cibule 50 g 15

olej 25 g 28.98

ocet 10 g 13.9

sůl 10 g 19

cukr 5 g 21.9

10.83 Kč CELKEM ZA 1 porci



 

 

 

 

10 porcí Obložená mísa MJ 1 kg - cena s DPH

šunka 400 g 155.14

anglická slanina 400 g 102.35

poličan 200 g 142.9

paprikáš 200 g 137.61

sýr eidam 200 g 120.64

uzený sýr 200 g 149.39

hermelín 300 g 278.88

rajčata 300 g 68.77

papriky 300 g 45.43

33.10 Kč CELKEM ZA 1 porci

8 porcí Těstovinový salát

zelená, červená paprika 200 g 45.43

těstoviny 500 g 48.28

tatarská omáčka 50 g 97.31

rajče 150 g 68.77

salátová okurka 200 g 40.56

kukuřice 100 g 48.66

sůl, pepř 5 g 19

7.69 Kč CELKEM ZA 1 porci

5 porcí Bramborový salát

brambory 300 g 21.74

kořenová zelenina 100 g 37

Znojemské okurky 50 g 92.93

hrášek 50 g 45.54

cibule 50 g 15

majonéza 100 g 94.07

horčice 5 g 21.5

sůl, pepř 5 g 19

5.50 Kč CELKEM ZA 1 porci



 

 

 

 

  

10 porcí Svatební koláčky

hladká mouka 500 g 10.56

vejce 2 ks 57.5

olej 150 ml 28.98

čerstvé droždí 42 g 92.9

mléko 250 ml 13.69

cukr 100 g 21.9

sůl 5 g 19

tvaroh 500 g 64.35

povidla 300 g 83.95

mouka 140 g 10.56

máslo 80 g 160.08

cukr 80 g 21.9

vanilkový cukr 8 g 560

9.72 Kč CELKEM ZA 1 porci

6 porcí Paštika

máslo 200 g 160.08

kachní játra 500 g 74

cibule 150 g 15

smetana 100 g 72

bylinky 50 g 130

sůl pepř 100 g 19

8.69 Kč CELKEM ZA 1 porci

Ceny s DPH určeny na základě webových stránek Makro.cz



 

 

 

Příloha 5: Receptové listy 

 

10  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

10 100 19.90 199.00

25 250 18.00 72.00

25 250 18.75 75.00

3 30 2.10 70.00

Hmotnost potravin celkem v g

630

Cena za zvolený počet 

porcí 
58.75 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

63
Cena za jednu porci

5.88 Kč

Hmotnost 1 porce v g/ml

strouhaný křen

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

R E C E P T O V Ý    L I S T

Šunková rolka s křenovou pěnou

plátky kvalitní šunky 20 ks

tvaroh plnotučný

smetana ke šlehání 

Cena Kč

  DRUH POTRAVIN

 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 



 

 

 

 

6  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

250 1,500 0.00 0.00

67 400 20.66 51.64

20 120 4.44 37.00

14 85 5.86 68.89

4 25 0.38 15.00

3 15 0.29 19.00

1 7 1.05 150.00

1 5 1.87 373.00

Hmotnost potravin celkem v g

2,157

Cena za zvolený počet 

porcí 
34.53 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

360
Cena za jednu porci

5.75 Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T

Slepičí vývar se zeleninou

 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

polévkového koření

petrželky nebo pažitky

pitné vody

očištěné slepice

kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

polévkových nudlí

cibule

sůl, černý pepř



 

 

 

 

1  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

200 200 36.78 183.89

150 150 2.74 18.29

150 150 31.02 206.77

Hmotnost potravin celkem v g

500

Cena za zvolený počet 

porcí 
70.54 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

500
Cena za jednu porci

70.54 Kč

fazolové lusky

 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T

Vepřová panenka s fazolovými lusky

vepřová panenka

brambory



 

 

 

 

4  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

50 200 2.11 10.56

100 400 5.48 13.69

1 2 0.12 57.50

13 50 4.70 93.92

Hmotnost potravin celkem v g

652

Cena za zvolený počet 

porcí 
12.40 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

163
Cena za jednu porci

3.10 Kč

mléko

vejce

lesní ovoce

 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T

Palačinky

hladká mouka



 

 

 

 

6  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

117 700 10.50 15.00

5 30 3.31 110.29

167 1,000 157.44 157.44

1 5 0.14 28.98

2 10 2.61 261.36

167 1,000 0.00 0.00

1 5 0.05 10.56

3 15 0.29 19.00

200 1200 26.90 22.42

Hmotnost potravin celkem v g

3,965

Cena za zvolený počet 

porcí 
201.25 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

661
Cena za jednu porci

33.54 Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Guláš

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

mouka

sůl

chléb

cibule

česnek

hovězí

olej

sladká paprika

voda



 

 

 

 

6  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

167 1,000 96.66 96.66

3 20 0.58 28.98

17 100 1.49 14.90

1 3 0.17 57.50

8 50 0.53 10.56

3 15 0.29 19.00

Hmotnost potravin celkem v g

1,188

Cena za zvolený počet 

porcí 
99.72 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

198
Cena za jednu porci

16.62 Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Smažené řízky

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

prsní řízky

olej

strouhanka

vejce 

hladká mouka

sůl / pepř



 

 

 

 

4  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

38 150 20.47 136.47

38 150 6.08 40.56

38 150 10.32 68.77

25 100 4.54 45.43

13 50 0.75 15.00

6 25 0.72 28.98

3 10 0.14 13.90

3 10 0.19 19.00

1 5 0.11 21.90

Hmotnost potravin celkem v g

650

Cena za zvolený počet 

porcí 
43.33 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

163
Cena za jednu porci

10.83 Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Šopský salát

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

ocet

sůl

cukr

balkánský sýr

salátové okurky

rajčata

papriky

cibule

olej



 

 

 

 

10  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

40 400 62.06 155.14

40 400 40.94 102.35

20 200 28.58 142.90

20 200 27.52 137.61

20 200 24.13 120.64

20 200 29.88 149.39

30 300 83.66 278.88

30 300 20.63 68.77

30 300 13.63 45.43

Hmotnost potravin celkem v g

2,500

Cena za zvolený počet 

porcí 
331.03 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

250
Cena za jednu porci

33.10 Kč

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Obložená mísa

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč

hermelín

rajčata

papriky

šunka

anglická slanina

poličan

paprikáš

sýr eidam

uzený sýr



 

 

 

 

8  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

25 200 9.09 45.43

63 500 24.14 48.28

6 50 4.87 97.31

19 150 10.32 68.77

25 200 8.11 40.56

13 100 4.87 48.66

1 5 0.10 19.00

Hmotnost potravin celkem v g

1,205

Cena za zvolený počet 

porcí 
61.48 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

151
Cena za jednu porci

7.69 Kč

sůl, pepř

zelená, červená paprika

těstoviny

tatarská omáčka

rajče

salátová okurka

kukuřice

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Těstovinový salát salát

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč



 

 

 

 

5  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

60 300 6.52 21.74

20 100 3.70 37.00

10 50 4.65 92.93

10 50 2.28 45.54

10 50 0.75 15.00

20 100 9.41 94.07

1 5 0.11 21.50

1 5 0.10 19.00

Hmotnost potravin celkem v g

660

Cena za zvolený počet 

porcí 
27.51 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

132
Cena za jednu porci

5.50 Kč

sůl, pepř

horčice

brambory

kořenová zelenina

Znojemské okurky

hrášek

cibule

majonéza

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Bramborový salát

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč



 

 

 

 

10  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

50 500 5.28 10.56

0 2 0.12 57.50

15 150 4.35 28.98

4 42 3.90 92.90

25 250 3.42 13.69

10 100 2.19 21.90

1 5 0.10 19.00

50 500 32.18 64.35

30 300 25.19 83.95

14 140 1.48 10.56

8 80 12.81 160.08

8 80 1.75 21.90

1 8 4.48 560.00

Hmotnost potravin celkem v g

2,157

Cena za zvolený počet 

porcí 
97.23 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

216
Cena za jednu porci

9.72 Kč

vanilkový cukr

sůl

tvaroh

povidla

mouka (drobenka)

máslo (drobenka)

cukr (drobenka)

hladká mouka

vejce

olej

čerstvé droždí

mléko

cukr

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Svatební koláčky

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč



 

 

 

 

10  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

20 200 32.02 160.08

50 500 37.00 74.00

15 150 2.25 15.00

10 100 7.20 72.00

5 50 6.50 130.00

10 100 1.90 19.00

Hmotnost potravin celkem v g

1,100

Cena za zvolený počet 

porcí 
86.87 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g

110
Cena za jednu porci

8.69 Kč

máslo

kachní játra

cibule

smetana

bylinky

sůl pepř

R E C E P T O V Ý    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Bramborový salát

  DRUH POTRAVIN Hmotnost 1 porce v g/ml

Hmotnost pro 

požadovaný 

počet porcí v g/ml

Cena Kč



 

 

 

 

  

1  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

500 6 114.00 19.00

500 2 38.00 19.00

500 1 21.00 21.00

Hmotnost potravin celkem v g
9

Cena za zvolený počet 

porcí 173.00 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g
4,500 Cena za jednu porci 173.00 Kč

1  

Název pokrmu :

za zvolený počet porcí za kg/l

500 1 34.00 68.00

500 5 95.00 19.00

500 2 42.00 21.00

Hmotnost potravin celkem v g
8

Cena za zvolený počet 

porcí 171.00 Kč

Hmotnost hotového výrobku za zvolený počet porcí v g
3,750 Cena za jednu porci 171.00 Kč

víno

voda 

sladký nápoj

  DRUH POTRAVIN Množství 1 porce Požadované množství
Cena Kč

Nápojový    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Nápoje

pivo

voda

sladký nápoj

Nápojový    L I S T
 Receptura a kalkulace pro výpočet porcí: 

Nápoje

  DRUH POTRAVIN Množství 1 porce Požadované množství
Cena Kč



 

 

 

Příloha 6: Předpokládaný počet akcí, tržby akcí, náklady na akci 

 

 

 

 

Měsíc Svatba Oslava Večírek
Firemní 

raut
Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem

Leden 1 2 3 2 Leden 46,400                38,140                158,025             62,400                304,965             Leden 35,577.50        25,808.60 108,506.10     49,653          219,545     

Únor 0 2 2 1 Únor -                      38,140                105,350             31,200                174,690             Únor -                    25,808.60 72,337.40        24,827          122,973     

Březen 1 2 2 1 Březen 46,400                38,140                105,350             31,200                221,090             Březen 35,577.50        25,808.60 72,337.40        24,827          158,550     

Duben 1 2 2 1 Duben 46,400                38,140                105,350             31,200                221,090             Duben 35,577.50        25,808.60 72,337.40        24,827          158,550     

Květen 2 2 2 1 Květen 92,800                38,140                105,350             31,200                267,490             Květen 71,155.00        25,808.60 72,337.40        24,827          194,128     

Červen 2 2 2 1 Červen 92,800                38,140                105,350             31,200                267,490             Červen 71,155.00        25,808.60 72,337.40        24,827          194,128     

Červenec 3 2 2 1 Červenec 139,200             38,140                105,350             31,200                313,890             Červenec 106,732.50     25,808.60 72,337.40        24,827          229,705     

Srpen 3 2 2 1 Srpen 139,200             38,140                105,350             31,200                313,890             Srpen 106,732.50     25,808.60 72,337.40        24,827          229,705     

Září 2 2 2 1 Září 92,800                38,140                105,350             31,200                267,490             Září 71,155.00        25,808.60 72,337.40        24,827          194,128     

Říjen 1 2 2 1 Říjen 46,400                38,140                105,350             31,200                221,090             Říjen 35,577.50        25,808.60 72,337.40        24,827          158,550     

Listopad 1 2 2 2 Listopad 46,400                38,140                105,350             62,400                252,290             Listopad 35,577.50        25,808.60 72,337.40        49,653          183,377     

Prosinec 0 2 4 1 Prosinec -                      38,140                210,700             31,200                280,040             Prosinec -                    25,808.60 144,674.80     24,827          195,310     

CELKEM 17 24 27 14 CELKEM 788,800.00       457,680             1,422,225          436,800             3,105,505          CELKEM 604,817.50     309,703     976,554.90     347,571        2,238,647 

Počet akcí - Optimistická varianta Tržby z  akcí - Optimistická varianta Náklady na akci - Optimistická varianta

Měsíc Svatba Oslava Večírek

Firemní 

raut Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem

Leden 1 1 2 1 Leden 46,400                19,070                105,350             31,200                202,020             Leden 35,577.50        12,904.30 72,337.40        24,827          145,646     

Únor 0 0 0 1 Únor -                      -                      -                      31,200                31,200                Únor -                    -              -                    24,827          24,827       

Březen 0 1 0 1 Březen -                      19,070                -                      31,200                50,270                Březen -                    12,904.30 -                    24,827          37,731       

Duben 1 0 1 0 Duben 46,400                -                      52,675                -                      99,075                Duben 35,577.50        -              36,168.70        -                 71,746       

Květen 1 1 1 0 Květen 46,400                19,070                52,675                -                      118,145             Květen 35,577.50        12,904.30 36,168.70        -                 84,651       

Červen 2 1 1 0 Červen 92,800                19,070                52,675                -                      164,545             Červen 71,155.00        12,904.30 36,168.70        -                 120,228     

Červenec 2 1 0 0 Červenec 92,800                19,070                -                      -                      111,870             Červenec 71,155.00        12,904.30 -                    -                 84,059       

Srpen 2 1 1 0 Srpen 92,800                19,070                52,675                -                      164,545             Srpen 71,155.00        12,904.30 36,168.70        -                 120,228     

Září 2 1 0 1 Září 92,800                19,070                -                      31,200                143,070             Září 71,155.00        12,904.30 -                    24,827          108,886     

Říjen 1 1 0 1 Říjen 46,400                19,070                -                      31,200                96,670                Říjen 35,577.50        12,904.30 -                    24,827          73,308       

Listopad 1 1 1 1 Listopad 46,400                19,070                52,675                31,200                149,345             Listopad 35,577.50        12,904.30 36,168.70        24,827          109,477     

Prosinec 0 0 2 1 Prosinec -                      -                      105,350             31,200                136,550             Prosinec -                    -              72,337.40        24,827          97,164       

CELKEM 13 9 9 7 CELKEM 603,200             171,630             474,075             218,400             1,467,305          CELKEM 462,507.50     116,139     325,518.30     173,786        1,077,950 

Náklady na akci - Pesimistická variantaPočet akcí - Pesimistická varianta Tržby akcí - Pesimistická varianta



 

 

 

Měsíc Svatba Oslava Večírek

Firemní 

raut Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem Měsíc Svatba Oslava Večírek Firemní raut Celkem

Leden 1 1 3 1 Leden 46,400                19,070                158,025             31,200                254,695             Leden 35,577.50        12,904.30 108,506.10     24,827          181,814     

Únor 0 1 1 1 Únor -                      19,070                52,675                31,200                102,945             Únor -                    12,904.30 36,168.70        24,827          73,900       

Březen 1 1 1 1 Březen 46,400                19,070                52,675                31,200                149,345             Březen 35,577.50        12,904.30 36,168.70        24,827          109,477     

Duben 1 1 1 0 Duben 46,400                19,070                52,675                -                      118,145             Duben 35,577.50        12,904.30 36,168.70        -                 84,651       

Květen 1 1 2 1 Květen 46,400                19,070                105,350             31,200                202,020             Květen 35,577.50        12,904.30 72,337.40        24,827          145,646     

Červen 3 1 1 0 Červen 139,200             19,070                52,675                -                      210,945             Červen 106,732.50     12,904.30 36,168.70        -                 155,806     

Červenec 3 2 1 0 Červenec 139,200             38,140                52,675                -                      230,015             Červenec 106,732.50     25,808.60 36,168.70        -                 168,710     

Srpen 3 2 1 0 Srpen 139,200             38,140                52,675                -                      230,015             Srpen 106,732.50     25,808.60 36,168.70        -                 168,710     

Září 1 2 1 0 Září 46,400                38,140                52,675                -                      137,215             Září 35,577.50        25,808.60 36,168.70        -                 97,555       

Říjen 1 1 1 1 Říjen 46,400                19,070                52,675                31,200                149,345             Říjen 35,577.50        12,904.30 36,168.70        24,827          109,477     

Listopad 1 1 1 1 Listopad 46,400                19,070                52,675                31,200                149,345             Listopad 35,577.50        12,904.30 36,168.70        24,827          109,477     

Prosinec 1 0 3 1 Prosinec 46,400                -                      158,025             31,200                235,625             Prosinec 35,577.50        -              108,506.10     24,827          168,910     

CELKEM 17 14 17 7 CELKEM 788,800             266,980             895,475             218,400             2,169,655          CELKEM 604,817.50     180,660     614,867.90     173,786        1,574,131 

Náklady na akci - Realistická variantaPočet akcí - Realistická varianta Tržby akcí - Realistická varianta



 

 

 

 


