
Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou sestavení podnikatelského záměru 

pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se zaměřením na detailní propracování všech 

jeho nezbytných náležitostí. 

Cílem této diplomové práce je sestavit komplexní a ucelený podnikatelský záměr se 

zaměřením na jeho aplikovatelnost v praxi s tím, aby co možná nejvíce sestavené plány 

v tomto podnikatelském záměru odrážely realitu. 

Dílčím cílem této diplomové práce je porovnání jiných možných typů investic 

s investicí vloženou do podnikání pomocí ukazatele výnosnosti vlastního kapitálu před 

zdaněním. 

 

 

 

 

Klíčová slova 

 

podnikatelský záměr, konkurenční výhody, analýza SW-OT, strategický plán, 

marketingový plán, rozpočetnictví, možnosti investování 
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Summary 

 

This diploma thesis deals with questions about prospectus assembly for the 

company GASTROSUN SK, s.r.o with detailed focus on refinement of its prerequisites. 

The aim of this diploma thesis is to put together the comprehensive and integrated 

prospectus with the focus on its usability in practice. It’s important so that all 

assemblage plans in this prospectus reflected the real estate. 

Partial aim of this diploma thesis is matching other possible kinds of investments 

with the investment embedded in business by the help of indicator of return on capital 

employed before taxation. 

 

 

 

  

Key words 

 

prospectus, competitive advantages, analysis SW-OT, strategy plan, marketing plan, 

budgeting, possibilities of investments 
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1 Úvod 

 

Ve své diplomové práci se budu věnovat zpracování podnikatelského záměru, který 

je zaměřen na založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. na Slovensku. Myšlenka, 

na jejímž základě jsem se rozhodl zpracovat na toto téma diplomovou práci, se zrodila 

na základě toho, že v České republice již firma GASTROSUN, s.r.o. působí. Tato firma 

se nedávno rozhodla expandovat i na trh ve Slovenské republice. K učinění tohoto 

kroku se rozhodla po důkladné analýze vynikajících výsledků, kterých jako společnost 

GASTROSUN, s.r.o. dosáhla na českém trhu. Cílem společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. bude dosahování minimálně stejně výborných výsledků, jakých dosahuje 

společnost GASTROSUN, s.r.o. v České republice. 

Cílem této diplomové práce je, aby byl vypracován komplexní a ucelený 

podnikatelský záměr pro založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o., jenž by byl 

dobře realizovatelný v praxi a odrážel dosažitelné výsledky. Rovněž bude cílem této 

diplomové práce porovnat investici, která do tohoto podnikání bude vložena i s jinými 

typy investic, a jednotlivé prezentované investice mezi sebou vzájemně porovnat. 

Důvodem pro tuto komparaci je, aby bylo možné co nejlépe a nejobjektivněji zhodnotit 

vynaloženou investici do podnikání z toho úhlu pohledu, jestli je pro majitele zvolený 

typ podnikání na Slovensku výhodný, či by případně bylo vhodnější výši finančních 

prostředků, které je majitel ochoten do podnikání vložit, uložit a úročit na jiném místě a 

jiným způsobem. Pokud bych tuto úvahu shrnul, bude cílem tohoto podnikatelského 

záměru mimo jiné prokázat, že investice do podnikání se i v komparaci s jinými 

možnostmi investice podnikateli vyplatí. 

Smyslem této diplomové práce je, aby podnikatelský záměr byl zpracován takovým 

způsobem a za použití takových metod, aby mohl případně sloužit i jako potencionální 

příručka pro praktické použití nebo i jako pouhá inspirace pro další podnikatelské 

projekty, které by bylo možné realizovat v praxi. 

Již v úvodu bych chtěl zmínit, že tento podnikatelský záměr bude vypracováván 

v souladu s webovou prezentací společnosti na stránkách www.gastrosun.cz a 

www.gastrosun.sk. 
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2 Souhrnné údaje pro vymezení společnosti 

 

V této kapitole své diplomové práce bych se chtěl věnovat vymezení souhrnných 

údajů společnosti GASTROSUN SK, s.r.o., jelikož bude třeba využít těchto údajů pro 

následné expertní hodnocení právní formy podnikání této společnosti. 

 

 

2.1 Jméno a adresa společnosti 

       
GASTROSUN SK, s.r.o. 

Svetlá 1 

811 02 Bratislava – Staré Město 

 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. má mimo jiné provozovnu adresou: 

 

GASTROSUN SK, s.r.o. 

Páričkova 18 

851 02 Bratislava 

 

Jak jsem již ve své práci uvedl, společnost GASTROSUN SK, s.r.o. vzniká pod 

záštitou společnosti GASTROSUN, s.r.o., která působí v České republice se sídlem 

v Brně, přičemž má své pobočky umístěné v Pohořelicích u Brna a v Praze 9 

Čakovicích. 
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3 Shrnutí kritérií pro expertní hodnocení právní formy podnikání pro 

společnost „GASTROSUN SK, s.r.o.“ 

 

Tato kapitola by měla sloužit jako důležitý podklad pro provedení expertního 

hodnocení právní formy podnikání u společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že je zakládána mateřskou společností, jež působí na území 

České republiky tak si nejdříve představíme její historii..  

Společnost GASTROSUN, s.r.o. vznikla na jižní Moravě a v České republice působí 

přibližně od léta 2005. Jedná se o společnost, která je zaměřena na velkoobchodní 

prodej gastronomického zařízení. Jejím nosným programem se staly především varné 

technologie pro malé, střední ale i velké provozy. Pozadu však nezůstávají ani 

kuchyňské roboty, mycí stroje nebo chladírenská zařízení. 

Za důležité považuji zmínit, že u zrodu společnosti GASTROSUN, s.r.o. stáli 

odborníci v oboru, ve kterém společnost podniká. GASTROSUN, s.r.o. již ve svých 

začátcích hojně spolupracovala s již existující maloobchodní organizací, jež měla velké 

zkušenosti a současně i zavedenou klientelu. Její snahou a účelem bylo tedy vytvořit 

spolehlivě fungující gastronomický velkoobchod, který by mohl svým zákazníkům za 

velice atraktivní ceny poskytnout kvalitní záruční i pozáruční servis po celé České 

republice. Pro naplnění účelu, za kterým byla společnost GASTROSUN, s.r.o. založena, 

bylo nutné oslovit renomované zahraniční výrobce, kteří byli ochotni poskytnout své 

produkty za účelem prodeje na českém trhu. V současné době společnost 

GASTROSUN, s.r.o. disponuje poměrně zajímavým portfoliem svých zahraničních 

výrobců a osobně se domnívám, že zákazníkům má jistě co nabídnout. 

Vzhledem k tomu, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. má být v podstatě 

expanzí této společnosti, je více než zřejmé, že její poslání a účel založení budou stejné 

jako v případě zakládání společnosti GASTROSUN, s.r.o. Cílem a účelem společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. tedy bude, aby tato společnost zřízená jako velkoobchod byla 

schopna pokrýt trh na Slovensku kvalitním gastronomickým zbožím spojeným 

s vynikajícím záručním i pozáručním servisem. 
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4 Expertní hodnocení právní formy podnikání společnosti 

„GASTROSUN SK, s.r.o.“ 

 

Expertní analýzu provádím pouze já osobně na základě hlasování u každého 

hlediska uvedeného v tabulce expertní analýzy. Výsledný počet přidělených bodů u 

každého hlediska na konkrétní právní formu podnikání je určen na základě mých hlasů a 

následné diskuse o výhodách a nevýhodách konkrétní právní formy s ohledem na 

požadavky zakladatelů společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

Cílem expertní analýzy bude vyvodit, zda společnost GASTROSUN SK, s.r.o., 

která již byla založena jako společnost s ručením omezeným, zvolila správnou právní 

formu podnikání pro své účely, nebo zda by byla lepší spíše jiná právní forma 

podnikání. 

 

 

4.1 Tabulka expertního hodnocení právní formy podnikání 

 

Tabulka č. 1 – Tabulka expertního hodnocení právní formy podnikání 

 

  Živnostník v.o.s. k.s. s.r.o. a.s. družstvo 
Ručení   1   4 5   

Oprávnění k řízení   3   5 2   
Počet zakladatelů   3   4 3   

Nároky na počáteční kapitál   5   4 1   
Administrativní nároky 

(výdaje)   4   4 2   
Účast na zisku   4   4 2   

Finanční možnosti   4   4 2   
Zveřejňovací povinnost   3   4 3   

Daňové zatížení   2   5 3   
Celkem   29   38 23   
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Pomocí Tabulky č. 1 - Tabulka expertního hodnocení právní formy podnikání byla 

provedena analýza, která potvrdila, že výběr právní formy podnikání jako společnosti 

s ručením omezeným byl vhodný. 

 

 

4.2 Tabulka vztahu číselného hodnocení a jeho slovního významu 

 

Tabulka č. 2 – Tabulka vztahu číselného hodnocení a jeho slovního významu 

 

Číselné hodnocení Slovní význam 
0 nejméně vhodný 
1 nevhodný 
2 nevhodný 
3 horší 
4 nepatrně horší 
5 bez rozdílu 
6 nepatrně lepší 
7 lepší 
8 vhodnější 
9 vhodný 

10 nejvhodnější 
 

Tabulka č. 2 – Tabulka vztahu číselného hodnocení a jeho slovního významu je 

doplňkem k Tabulce č. 1 – Tabulka expertního hodnocení právní formy podnikání, ve 

které byla prováděna expertní analýza právní formy podnikání pro společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o., a je její nedílnou součástí, jelikož Tabulce č. 1 – Tabulka 

expertního hodnocení právní formy podnikání přikládá hlubší význam a v podstatě i její 

smysl. Tabulka č. 2 – Tabulka vztahu číselného hodnocení a jeho slovního významu 

nám dokládá, že nevhodnost právní formy podnikání je značena na stupnici v podstatě 0 

– 4, vhodnost právní formy podnikání je na stupnici značena 6 – 10, přičemž hodnocení 

stupněm 5 je bráno jako hodnocení pro varianty, mezi nimiž není nijak závažný rozdíl.  

V mém případě jsem komparaci podrobil tři právní formy podnikání – veřejnou 

obchodní společnost, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost a z tohoto 
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důvodu jsem musel uvažovat především vhodnost jednotlivých variant s tím, že celkové 

hodnocení jednotlivých kritérií pro zvážení právní formy podnikání společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. se vždy muselo v součtu rovnat deseti. Tento postup byl 

zvolen za účelem dosažení objektivnosti hodnocení. Na druhou stranu si jsem vědom 

toho, že vzhledem k tomu, že jsem expertní analýzu prováděl samostatně, mohou být 

moje závěry do jisté míry subjektivní. 
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5 Přijetí a zdůvodnění rozhodnutí o právní formě podnikání pro 

společnost „GASTROSUN SK, s.r.o.“ 

 

Pro založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. byla po provedení expertní 

analýzy vybrána jako právní forma podnikání společnost s ručením omezeným. Mohu 

tedy tvrdit, že mnou provedená expertní analýza potvrdila již zvolenou právní formu 

podnikání, kterou byla společnost GASTROSUN SK, s.r.o. založena. 

Nyní bych se však chtěl věnovat samotnému zhodnocení, jak expertní analýza 

právní formy podnikání probíhala. 

V první fázi expertní analýzy právní formy podnikání jsem vyloučil živnostníka, 

komanditní společnost a družstvo. Důvodem pro vyloučení těchto právních forem 

podnikání byla skutečnost, že již v této fázi byly vyhodnoceny jako naprosto nevhodné. 

Osobně se domnívám, že zakládat velkoobchod gastronomického zboží jako živnostník 

nebo jako komanditní společnost či družstvo by nepůsobilo pro budoucí klientelu příliš 

věrohodně. Na základě této úvahy rovněž soudím, že by postupem času bylo i potřeba 

přejít na jinou právní formu podnikání už jenom za účelem zvýšení kreditu společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. a rozšíření stávající klientely na slovenském trhu. 

Ve druhé fázi expertní analýzy jsem mezi sebou porovnával jednotlivá kritéria 

založení a vedení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. z pohledu veřejné obchodní 

společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, přičemž výsledkem 

je již prezentovaná Tabulka č. 1 – Tabulka expertního hodnocení právní formy 

podnikání. 

Výhodou veřejné obchodní společnosti je, že není zákonem stanovený minimální 

základní kapitál, což by teoreticky mohlo být zajímavé pro ty zakladatele, kteří 

nedisponují nikterak významnou výší finančních prostředků a i přesto nechtějí podnikat 

vyloženě jako živnostníci. Nicméně společnost GASTROSUN SK, s.r.o. v této pozici 

není. 

Za výhodu u společnosti s ručením omezeným spatřuji oprávnění k řízení, pokud 

jsem v pozici jednatele. Současně bych chtěl podotknout, že i ostatní kritéria pro 

hodnocení právní formy podnikání pro společnost s ručením omezeným dopadly více 

než dobře, jelikož získaly z mého subjektivního pohledu poměrně vysoké hodnocení a 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 20 

žádné ze zadaných kritérií se nejeví jako vyloženě negativní a nevhodné pro toto 

podnikání. 

Nespornou výhodou u akciové společnosti je způsob ručení akcionářů, kteří ručí 

„pouze“ zakoupenými akciemi, nikoliv celým svým majetkem jako je to například u 

veřejné obchodní společnosti. Současně i v případě likvidace akciové společnosti stojí 

akcionáři jako ti poslední v řadě, kteří by si z likvidace měli vyvozovat pro sebe nějaký 

dopad a určitým způsobem za likvidaci společnosti zodpovídali. V případě společnosti 

s ručením omezeným, pokud dojde k likvidaci této společnosti, je vyžadována od 

jednatelů likvidované společnosti součinnost, přičemž je třeba zdůraznit, že společnost 

jako taková sice ručí celým svým majetkem, nicméně společníci ve společnosti 

s ručením omezeným ručí pouze do výše souhrnu svých nesplacených vkladů, tj. do 

výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Osobně se domnívám, že 

takováto míra rizika je pro společníky ve společnosti s ručením omezeným únosná. 

Jak již tedy bylo naznačeno, v celkovém expertním hodnocení právní formy 

podnikání převládly výhody u společnosti s ručením omezeným, čímž se tedy v podstatě 

potvrdila vhodnost již zvolené právní formy podnikání pro společnost GASTROSUN 

SK, s.r.o. 
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6 Vývojový diagram úkonů vedoucích k založení podnikatelského 

subjektu „GASTROSUN SK, s.r.o.“ 

 

V této kapitole své diplomové práce bych se chtěl věnovat sestavení vývojového 

diagramu úkonů, které je nutné provést pro založení společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. jako společnosti s ručením omezeným. Tato právní forma byla zvolena již před 

sestavením tohoto podnikatelského záměru, nicméně osobně se domnívám, že pro 

potvrzení vhodně vybrané právní formy podnikání pro tuto společnost bylo třeba 

provést expertní hodnocení právní formy podnikání, abychom měli jistotu, že právní 

forma podnikání byla zvolena správně. 

Na základě poznatků z expertního hodnocení právní formy podnikání jsem sestavil 

vývojový diagram pro společnost s ručením omezeným, ve kterém jsou přehledně 

znázorněny potřebné úkony pro založení tohoto podnikatelského subjektu 

GASTROSUN SK, s.r.o. 

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutno shromáždit řadu 

potřebných dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří zakladatelská listina podepsaná 

společníkem, živnostenské oprávnění, úřední ověření podpisu, doklad o splnění 

povinnosti, posudek znalců o ocenění nepeněžitých vkladů a formulář na návrh na zápis 

do obchodního rejstříku. Rovněž je zapotřebí prokázat právní důvod užívání místností 

sídla či místa podnikání neboli provozovny. 

Po podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku a po následném zápisu do 

obchodního rejstříku, společnost s ručením omezeným vzniká. V této souvislosti bych 

chtěl poznamenat, že společnost s ručením omezeným je založena dnem podání návrhu 

na zápis do obchodního rejstříku, což pouze dokládá skutečnost, že nelze slučovat 

založení a vznik společnosti do jednoho. 
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Vývojový diagram č. 1 –Založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

 

 

Zakladatelská listina     Živnostenské       Úřední ověření podpisu 

podepsaná společníkem    oprávnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zápis do 
OR 

Vznik společnosti 

Formulář na návrh na 
zápis do OR 

Návrh na zápis do 
OR 

Posudek znalců o 
ocenění nepeněžitých 
vkladů (př. automobil) 

Doklad o splnění povinnosti 
(splacen celý vklad) 

 

Prokázat právní důvod 
užívání místností sídla či 

místa podnikání 
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7 Předmět podnikání 

 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se bude zabývat prodejem gastronomického 

zboží na území Slovenské republiky stejně jako se tímto prodejem zabývá společnost 

GASTROSUN, s.r.o. na území České republiky. 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. byla založena v souladu se zákonem č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších právních 

předpisů. S ohledem na obor podnikání bylo třeba zřídit živnostenská oprávnění pro 

koupi zboží za účelem dalšího prodeje v rozsahu volné živnosti, velkoobchod, 

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a zprostředkování 

obchodu a služeb, aby vykonávaná činnost byla v souladu se zákonnými předpisy a 

nově založená společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se nedopouštěla hospodářského 

trestného činu neoprávněného podnikání dle zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona 

ve znění pozdějších právních předpisů. 

Statutárním orgánem neboli jednatelem společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. bude 

Michal Kubant, který je rovněž zapsán v Obchodním registru na Slovensku. 

Snahou a účelem společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. je vytvořit spolehlivý 

fungující gastronomický velkoobchod, který bude svým zákazníkům nabízet prodej 

gastronomické zboží za zajímavé ceny spolu s kvalitním záručním a pozáručním 

servisem na území celé Slovenské republiky. 

Stejně jako u společnosti GASTROSUN, s.r.o. i společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. se bude věnovat především prodeji varných technologií nejen pro malé a střední 

kapacity, ale bude organizovat prodej varných technologií i pro kapacity velké. Stejně 

tak se chce i výraznou měrou podílet na prodeji mycích strojů, kuchyňských robotů a 

chladírenských zařízení. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. musela stejně jako 

společnost GASTROSUN, s.r.o. oslovit renomované zahraniční výrobce kvalitních 

gastronomických zařízení, aby mohla začít s pronikáním na slovenský trh. 

Rovněž bych chtěl zmínit, že samotný název společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

není pouhou náhodou, ale má signalizovat pojetí gastronomie se sluncem, které vychází 

každý den. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 24 

8 Geografický dosah 

 

V souvislosti se společností GASTROSUN SK, s.r.o. rovněž nemohu zapomenout 

na vymezení geografického dosahu, který má tato společnost jako jeden ze 

svých vytyčených cílů. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. by chtěla postupně 

proniknout na slovenský trh, dostat se do podvědomí potencionálních zákazníků na 

Slovensku a stát se známou a úspěšnou společností po celém území Slovenské 

republiky. 

Prozatím byla zřízena pouze jedna provozovna v Bratislavě, nicméně je evidentní 

s ohledem na stanovený cíl v souvislosti s geografickým dosahem, že v dohledné době, 

pokud společnost bude prosperovat a poměrně rychle expandovat po celém území 

Slovenské republiky, bude nutné zřídit další pobočky společnosti i v dalších městech 

Slovenské republiky, aby se společnost GASTROSUN SK, s.r.o. stala dostupnou pro 

větší spektrum zákazníků na území Slovenské republiky. Nicméně této problematice 

bych se chtěl věnovat až v momentě, kdy budu definovat strategický plán společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. 

Osobně považuji za klíčovou myšlenku, že se společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

chce rozšířit po celém území Slovenské republiky, stejně jako se to povedlo společnosti 

GASTROSUN, s.r.o. na území České republiky, ze které se tato společnost vyvinula a 

v podstatě přebrala hlavní podnikatelskou filosofii a námět na podnikání. 
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9 Zajištění provozovny 

 

Prozatím byla pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. zřízena pouze jedna 

provozovna adresou Páričkova 18, 851 02 Bratislava. 

Jedná se o zděný dům, který bylo třeba přizpůsobit pro potřeby velkoobchodu. 

V přenesení do praxe to znamenalo, že bylo třeba uzpůsobit prostory pro uskladnění 

gastronomického zboží a zřídit kancelář, ve které se budou realizovat zakázky. Důležitá 

pro jednatele společnosti byla rovněž snaha vytvořit, pokud možno co nejpozitivnější 

pracovní prostředí, aby se v prostorách společnosti cítili zaměstnanci dobře. 

Provozovna se tedy skládá z haly, ve které je uskladněno gastronomické zboží, a 

kanceláře, která je v bezprostřední blízkosti skladovací haly. Hala na uskladnění zboží 

je zařízena standardně, jak je možné spatřit i v jiných společnostech, které podnikají 

v oblasti velkoobchodu a současně i maloobchodu. Pro tento typ podnikání je velice 

důležité vést náležitým způsobem skladovou evidenci, jelikož do společnosti přicházejí 

i zákazníci, kteří si chtějí zakoupit patřičné gastronomické zboží přímo na místě. 

V takovém případě je velice důležité vědět naprosto přesně, kde je jaké zboží 

uskladněno a nehledat ho zbytečně dlouho. Pokud by se společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. věnovala pouze poskytování zásilkových velkoobchodních služeb, je, aspoň se tak 

osobně domnívám, zřejmé, že případné delší dohledání požadovaného sortimentu není 

až tak velkým problémem, nicméně pro maloobchodní služby by se dlouhé hledání 

mohlo stát pro zákazníka, který se rozhodl využít služeb společnosti nepříjemnou 

komplikací, nemusel by již příště služby společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. vyhledat 

a obrátil by se na konkurenci. 

V této souvislosti bych rovněž chtěl zmínit otevírací dobu pro maloobchodní prodej 

provozovny společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. v Bratislavě. 

 

Tabulka č. 3 – Otevírací doba provozovny 

 
Provozní doba 

Pondělí - pátek 8:00 - 16:30 hodin 
Sobota 9:00 - 11:00 hodin 
Neděle zavřeno 
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10 Postoj ke státu a věcem veřejným 

 

V této kapitole své diplomové práce bych se chtěl zmínit i o postoji společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. ke státu a věcem veřejným. 

Vedení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. je zastáncem „teorie stakeholder 

value“, což znamená, že není jejím jediným zájmem sledovat pouze maximalizaci zisku 

společnosti, ale snaží se respektovat i zájmy stakeholders. V převedení do praxe se tedy 

snaží respektovat zájmy svých zákazníků, dodavatelů, místní komunity, v jejímž dosahu 

podniká, snaží se chovat ekologicky a brát ohledy na životní prostředí, respektovat 

zákony, které jsou na území Slovenské republiky platné apod. Není tedy jejím cílem 

pouze zřídit společnost, vytěžit z ní maximum a nehledět kolem sebe, jaké negativní 

externality podnikání této společnosti přináší. 

Pod respektováním zájmů svých zákazníků si můžeme představit například prodej 

gastronomického zboží v deklarované kvalitě a s kvalitním záručním a pozáručním 

servisem, který je při koupi zboží zákazníkům přislíben jako způsob poděkování za to, 

že si pro realizaci své koupě vybrali právě společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

Respektování zájmů dodavatelů spočívá především v dodržování splatnosti faktur a 

neoddalování plateb.  

Respektování zájmů místní komunity je dle mého názoru úzce spjato s dodržováním 

ekologického chování a s ochranou životního prostředí. Spočívá především v tom, aby 

společnost zbytečně neznečišťovala prostředí, ve kterém realizuje svou podnikatelskou 

činnost, nezatěžovala občany, kteří bydlí v blízkosti provozovny nadměrným hlukem 

apod. 

Respektování zájmů státu spočívá především v tom, aby společnost jednala 

v souvislosti se svou podnikatelskou činností v souladu se zákonnými předpisy platnými 

v daném státě a plnila řádně a včas svou daňovou povinnost. 

Osobně se domnívám, že by pro zviditelnění společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

jistě prospěly různé charitativní dary samozřejmě s ohledem na vyčíslený daňový základ 

a daňovou uznatelnost takto poskytnutých darů. 
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11 Služby 

 

V této části své diplomové práce chci pojednat o oblasti služeb, které společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. nabízí svým zákazníkům. Současně se chci věnovat i 

zastoupení firem a organizaci prodeje. 

 

 

11.1 Zastoupení firem 

 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. zastupuje celou škálu renomovaných 

zahraničních výrobců gastronomických zařízení. Mezi tyto výrobce patří MBM, Robot 

Coupe, SIRMAN, CASTA, GAYC, Santos, Coolex Profesionál, Simag, CB, Mirror, 

Moretti Forni, Bravilor Bonamat a řada dalších výrobců. Nyní bych blíže specifikoval 

několik těchto výrobců z hlediska jejich zaměření výroby a cenové úrovně. 

 

 

11.1.1 MBM   

 

Výrobce MBM je italský výrobce gastronomického zboží, který se orientuje 

především na varné modulární technologie, plynové a elektrické kotle a indukční 

plotny, salamandry, myčky skla a nádobí, elektrické a plynové konvenktomaty a trouby, 

chlazení a podobně. 

Cenová relace tohoto výrobce, kterou uvádím zejména z toho důvodu, aby bylo 

v další části mé diplomové práce zřejmé, odkud se odvíjí mé kalkulace na straně 

očekávaných tržeb a výnosů, se pohybuje v poměrně širokém rozmezí cenové hladiny 

30 000 – 250 000 Sk. 
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11.1.2 SIRMAN  

 

SIRMAN je rovněž špičkový italský výrobce. Nicméně tento výrobce se zaměřuje 

spíše na výrobu nářezových strojů, mlýnků na maso, strouhacích strojů na sýr, krouhačů 

zeleniny, toasterů a salamandrů, kontaktních grilů, zařízení pro bary nebo mikrovlnných 

trub. Cenová hladina tohoto výrobce, který poskytuje opravdu vynikající kvalitní 

gastronomické stroje je poměrně vysoká, nicméně odpovídá kvalitě. Ceny tohoto 

výrobce se pohybují přibližně v rozmezí 10 000 – 60 000 Sk. 

 

 

11.1.3 CASTA  

 

CASTA je rovněž italská společnost, která se věnuje výrobě čínských plynových 

sporáků, plynových wok stoliček a kombinovaných plynových sporáků s čínskými a 

evropskými hořáky. Cenová hladina tohoto výrobce gastronomického zboží se pohybuje 

přibližně 25 000 – 150 000 Kč, nicméně cena je většinou stanovena individuálně 

s ohledem na požadavky zákazníka, jak má produkt vypadat a jaké má mít funkce. 

 

 

11.1.4 GAYC  

 

GAYC je tradiční španělský výrobce zaměřený především na širokou nabídku 

pultových chladících a vyhřívaných vitrín spolu s patřičným příslušenství. V jeho 

nabídce je tedy možné nalézt nejen chladící vitríny s odděleným nebo zabudovaným 

agregátem, samoobslužné chladící vitríny nebo elektrické a plynové pečící plotny, ale 

najdeme v jeho nabídce i toustovače, výrobníky šlehačky a ohřívače čokolády spolu 
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s elektrickými a vodními fritézami. Ceny tohoto výrobce se pohybují přibližně 20 000 – 

40 000 Sk. 

 

 

11.1.5 Moretti Forni  

 

Moretti Forni je italský špičkový výrobce gastronomických zařízení pro pizzerie. 

V jeho sortimentu nalezneme celou řadu pecí na pizzu, hnětačů a dalších nezbytných 

zařízení, které je třeba pro vybavení pizzerie z hlediska gastronomického. Jedná se o 

opravdu exkluzivního výrobce, kdy kvalita jeho produktů je  promítnuta i do ceny jeho 

výrobků. Ceny se v případě výrobce Moretti Forni pohybují v rozmezí 100 000 – 

400 000 Sk. Záleží na kvalitě pece a škále příslušenství, které si zákazník bude k peci na 

pizzu přát. Skutečně exkluzivní pec na pizzu je možno pořídit dokonce až za cenu cca 

700 000 Sk. 

 

  

11.1.6 Coolex Profesionál  

 

Společnost Coolex Profesionál je, jak již ze samotného názvu zcela jistě vyplývá, 

českou dovozní společností, která se specializuje výhradně na chladírenský a 

mrazírenský sortiment. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. od tohoto dovozce nabízí 

chladící vitríny s prosklenými nebo plnými dveřmi, vinotéky, cukrářské vitríny, chladící 

stoly, chladící a mrazící pulty a celou řadu dalších výrobků. Cenová relace tohoto 

českého dovozce se u většiny nabízeného sortimentu pohybuje přibližně 15 000 – 

40 000 Sk. 

 

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 30 

11.1.7 Simag   

 

Simag je italský výrobce široké škály výrobníků na led. V jeho nabídce se setkáme 

s výrobníky kloboučkového ledu, kostkového ledu nebo třeba i šupinkového ledu. Ceny 

těchto výrobníků na led se pohybují v rozmezí 20 000 – 50 000 Sk s tím, že samozřejmě 

existují opět výjimky, které jsou dražší a jsou považovány za naprosto exkluzivní zboží 

v dané kategorii. Nicméně opravdu většina zboží od tohoto italského výrobce se 

pohybuje v cenové kategorii 20 000 – 50 000 Sk. 

 

 

11.2  Organizace prodeje 

 

Prodej bude organizován prostřednictvím provozovny v Bratislavě, která bude 

rovněž působit jako kontaktní centrum pro celou oblast Slovenské republiky. 

Provozovna v Bratislavě tedy bude sloužit nejen jako v podstatě maloobchodní prodejna 

pro koncové zákazníky, ale i jako kontaktní centrum velkoobchodu pro klíčové 

odběratele. 

V případě zákazníků, kteří budou chtít zakoupit zboží přímo na prodejně, je 

umožněn odvoz zakoupeného gastronomického zboží bezplatně až do domu stejně jako 

pro velkoobchodní odběratele. Aby nemohli být odběratelé, kteří nakupují ve větším 

množství do svých prodejen zvýhodněni, rozhodla se společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. prodávat na provozovně v Bratislavě, která slouží jako maloobchodní prodejna a 

kontaktní centrum, za velkoobchodní ceny i pro koncové zákazníky. Tímto gestem 

očekává větší příliv zákazníků z celého území Slovenska, jelikož ceny pro ně tímto 

budou podstatně výhodnější, než kdyby si to samé zboží zakoupili přímo na prodejně 

v místě jejich bydliště. Pro společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. je důležitější si získat 

zakázky z oblasti obchodních partnerů – firem, které prodávají zboží koncovým 

odběratelům. Důvod je prostý, obchodní partner má mnohem větší potenciál a je 
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schopen zajistit pravidelný odběr zboží, i když je marže z prodeje nižší než u koncového 

odběratele, tento fakt však nahradí prodané množství nabízeného sortimentu. 

Samotný prodej tedy bude probíhat buď přímo na provozovně v Bratislavě, kde je 

umístěn i velkosklad s nejžádanějším a nejprodávanějším sortimentem, nebo pomocí 

telefonické či emailové objednávky učiněné na kontaktním centru v Bratislavě. Pokud 

je pro zákazníka problematické dopravit se na provozovnu do Bratislavy, aby si dané 

zboží prohlédl, nabízí společnost GASTROSUN SK, s.r.o. dovoz objednaného zboží na 

místo určené zákazníkem. 

Platbu zakoupeného zboží je možno realizovat hotově, platební kartou, pokud 

zákazník platí na pobočce, převodem na účet nebo na fakturu se splatností 14 dní pokud 

není dohodnutá splatnost individuálně dle dohody s obchodním partnerem a potažmo i 

s dodavateli (výrobci), kteří mohou po domluvě také nést část nákladů, jako je např. 

speciální rabat nebo splatnost.  

 

 

11.3 Poradenská a servisní činnost 

 

Cílem a účelem společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. není pouze prodávat 

gastronomické zboží, ale poskytovat poradenskou a servisní činnost zákazníkům, kteří 

jsou nerozhodní nebo pouze neví, co přesně by pro svou provozovnu potřebovali. 

Z tohoto důvodu je třeba za tímto účelem mít kvalitně proškolený personál, který bude 

schopen naslouchat požadavkům a přáním zákazníka a na základě informací, které mu 

zákazník sdělí, bude mu schopen na kvalifikované úrovni poradit a zrealizovat s ním 

prodej. Z uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnanci společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

budou muset na perfektní úrovni ovládat nejen technické parametry nabízeného zboží, 

ale bude třeba, aby velice dobře ovládali i prodejní dovednosti, které budou potřebovat 

k tomu, aby na základě poradenské činnosti, kterou se zákazníkem povedou, mu byli 

schopni nejen prezentovat zboží, které je pro něho vhodné, ale současně mu musí být 

schopni toto zboží i prodat. 

Servisní činnost nabízí společnost GASTROSUN SK, s.r.o. těm zákazníkům, kteří si 

u společnosti zakoupili nějaký její produkt. Servis těmto zákazníkům není poskytován 
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pouze v záruční době zakoupeného zboží, ale společnost se orientuje i na pozáruční 

servis, čímž v podstatě získává nad ostatními společnostmi podnikajícími v podobném 

oboru podnikání konkurenční výhodu. 
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12 Konkurenční výhody a SW-OT analýza 

 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla vstoupit na trh s gastronomickým 

zbožím, na kterém již několik společností s podobným zaměřením existuje. Z tohoto 

důvodu bude nutné nasadit tvrdou konkurenční politiku, aby společnost GASTROSUN 

SK, s.r.o. byla schopná na trhu obstát a prosadit se. 

Za jednu z konkurenčních výhod osobně považuji široké spektrum zahraničních 

renomovaných výrobců, se kterými má společnost GASTROSUN SK, s.r.o. uzavřené 

kontrakty a smluvní ujednání. Tito výrobci jsou opravdu jedni z nejlepších a z tohoto 

důvodu získává společnost nad konkurencí převahu v oblasti nabízené kvality 

gastronomického zboží. Současně jsem přesvědčen i o tom, že ceny, za které toto 

exkluzivní gastronomické zboží společnost GASTROSUN SK, s.r.o. nabízí, odpovídají 

jejich kvalitě. Nabízený sortiment je tedy zaměřen spíše pro zákazníky, kterým jde 

v první řadě zejména o prvotřídní kvalitu a jsou ochotni za tuto kvalitu zaplatit i 

adekvátní cenu, o které ví, že zcela jistě není přemrštěná. 

Další konkurenční výhodou je i kvalitní poradenská činnost pro zákazníky, kteří 

nemají přesnou představu o tom, co budou do svých provozoven potřebovat. Pro tyto 

situace má společnost GASTROSUN SK, s.r.o. vyškolený personál, který dokáže 

zákazníkovi nejen poradit v oblasti vhodnosti daného produktu pro jeho potřeby, ale 

současně mu daný produkt dokáže i prodat. Základem úspěšného prodeje a významnou 

konkurenční výhodou jsou pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. bezesporu 

vynikající zaměstnanci, kteří dokáží nejen zákazníkovi poradit, ale na základě jejich 

vynikajících obchodních dovedností dokáží zákazníkovi dané zboží i prodat. Jejich 

umění prodat spočívá v tom, že jsou přesvědčeni o kvalitě nabízeného gastronomického 

zboží a vědí, že zákazník se zakoupeným gastronomickým zbožím bude zcela jistě 

spokojen. 

Za další konkurenční výhodu bych chtěl zmínit i kvalitní záruční a pozáruční servis. 

Pozáručním servisem se může pochlubit málokterá firma, čímž společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. získává další významnou konkurenční výhodu a zlepšuje si 

tím i své postavení na trhu v porovnání s konkurencí. 
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Jak můžeme vidět, konkurenčních výhod, kterými disponuje společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. je celá řada. Společnost díky nim má tedy reálné šance na to, 

aby byla schopná obstát v těžké konkurenci na trhu a bude záležet jenom na ní, jestli 

svým plánům v oblasti konkurenčních výhod dostojí, vytvoří si relativně stálou 

klientelu, která o ní bude šířit kladné reference a bude svou klientskou základnu 

neustále rozšiřovat. 

 

 

12.1 SW-OT analýza 

 

Tabulka č. 4 – SW-OT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 
Exkluzivní sortiment gastronomického zboží Závislost na dodavatelích 

Dostupné a přijatelné ceny za prvotřídní kvalitu Nová společnost bez klientely 

Proškolení zaměstnanci 
Pouze jedna pobočka pro celé 

Slovensko 
    
    

Příležitosti Hrozby 
Možnost expandovat po celém trhu na území 

Slovenska Nezájem ze strany zákazníků 
Rozšiřování sortimentu gastronomického zboží Zdražení zboží na straně dodavatele 

Rozšiřování poskytovaných služeb Nedodržení termínů dodavatelem 
Zviditelnění na pořádaných akcích Záporné reference ze strany zákazníků 

Kladné reference šířené dál spokojenými zákazníky   
 

Tabulka č. 4 – SW-OT analýza prezentuje silné a slabé stránky spolu s příležitostmi 

a hrozbami společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. pro začátek jejího podnikání na území 

Slovenské republiky. 

Mezi silné stránky společnosti jsem zařadil exkluzivní sortiment nabízeného zboží 

za dostupné ceny a vysoce proškolené zaměstnance. Podle mého názoru se tyto aspekty 

stanou skutečným tahounem pro pronikání na slovenský trh. Na druhou stranu do 

slabých stránek jsem zařadil závislost na výrobcích a pouze jednu pobočku v Bratislavě 
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pro celé území Slovenské republiky, což by mohlo v začátcích působit potíže zejména 

v oblasti získávání zákazníků z východní části Slovenské republiky. To, že společnost 

nemá zatím klientelu je samozřejmé a tento jev je průvodním u všech nově založených 

společností. Nicméně je slabou stránkou, se kterou se společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. bude muset vyrovnat a z tohoto důvodu ji rovněž uvádím jako jednu se slabých 

stránek v analýze SW-OT. 

V oblasti příležitostí si můžeme všimnout, že jsem zařadil možnost expanze po 

celém trhu na území Slovenské republiky, rozšiřování nabízeného sortimentu a 

poskytovaných služeb, zviditelnění na různých akcích nebo veletrzích či výstavách a 

kladné reference, které budou šířit spokojení zákazníci dál. Právě zmíněné šíření 

kladných referencí spokojenými zákazníky osobně považuji za jednu z významných 

příležitostí pro expanzi společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. na slovenském trhu, 

jelikož kladná reference od zákazníka, který je spokojený s produkty společnosti a 

s nabízenými službami, je tou nejlepší reklamou, kterou jakákoliv společnost může mít. 

Kladné reference odrážejí skutečný nabízený servis a poskytované služby a jsou tedy 

odrazem názoru zákazníků, kteří si u společnosti nějaký produkt zakoupili. Pro ostatní 

potencionální zákazníky mají tedy podstatně hlubší význam než například inzerce 

v časopisech, novinách nebo billboardech. Pokud by se tedy tato příležitost dokázala 

přenést do praxe, jistě by podstatně urychlila proces expanze společnosti GASTROSUN 

SK, s.r.o. na slovenském trhu a vedla by k naplnění dalších uvedených příležitostí. 

Pokud uvažujeme analýzu SW-OT nesmíme zapomínat ani na čtvrtou oblast této 

analýzy, kterou jsou hrozby pro společnost. V této kategorii uvádím především nezájem 

ze strany zákazníků, záporné reference ze strany zákazníků nebo nedodržení 

smluveného termínu dodání výrobcem. Pokud by totiž došlo k nedodržení smluveného 

termínu ze strany výrobce, nedostal by zákazník objednané zboží včas, což by vyvolalo 

zcela jistě negativní dojem o společnosti a tento zákazník by o společnosti začal šířit 

negativní reference, které by odrážely neschopnost společnosti dostát včas svým 

ujednaným závazkům. Tyto reference by v konečném důsledku mohly vyústit až 

v nezájem ze strany zákazníků o nabízené produkty a služby společnosti GASTROSUN 

SK, s.r.o., jelikož by se jim společnost zdála jako nezodpovědná vůči svým zákazníkům 

a v podstatě jako společnost, která slibuje termíny, které nemůže splnit. 

Na základě této SW-OT analýzy mohu tedy sestavit i strategický plán společnosti. 
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13 Strategický plán rozvoje společnosti „GASTROSUN SK, s.r.o.“ 

 

V prvotní fázi po založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. bude jejím cílem 

dostat se do podvědomí potencionálních zákazníků na slovenském trhu. K naplnění 

tohoto cíle by mělo pomoci spuštění webové prezentace na stránkách www.gastrosun.sk 

a reklama v tisku. Vedení společnosti se bude snažit o maximální zviditelnění 

společnosti a bude usilovat o aktivní uzavírání zakázek na prodej gastronomického 

zboží na slovenském trhu. 

Po uvedení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. na slovenském trhu a uzavření 

prvních zakázek bude dalším cílem společnosti expandovat po celém trhu na území 

Slovenské republiky. Tento cíl chce společnost GASTROSUN SK, s.r.o. realizovat, 

pokud možno s co nejmenšími náklady, aby tak dokázala maximalizovat svůj zisk pro 

svůj další rozvoj. Z tohoto důvodu nebude jejím cílem otevírat celou řadu poboček po 

celém území Slovenské republiky, aby byla dostupná co největšímu množství 

potencionálních malých zákazníků, ale bude se snažit umístit ještě jeden velkosklad pro 

území východní části Slovenska například do Košic. Tímto gestem se stane podstatně 

dostupnější pro širší spektrum zákazníků a tedy i zajímavější. Současně bude kladen 

důraz na zkvalitnění kontaktních center v Bratislavě a v nově založené pobočce 

v Košicích, ve kterých bude zaměstnán špičkově vyškolený personál, který bude 

poskytovat nejen informační služby o produktech společnosti GASTROSUN SK, s.r.o., 

ale současně bude uzavírat i objednávky pro zákazníky, kteří se nemohou z nějakých 

důvodů dostavit na pobočku společnosti osobně. 

Po splnění těchto dílčích cílů, tedy po splnění cíle proniknutí na slovenský trh a 

obstání v tvrdé konkurenci spolu s úspěšnou expanzí společnosti na slovenském trhu a 

zřízení nové pobočky v Košicích, mohu hovořit o tom, že hlavní cíl a účel společnosti 

bude splněn. K naplnění tohoto cíle pomůže zcela jistě dobře sestavený strategický plán, 

který v sobě zahrnuje již zmíněné kroky, kterými lze těchto cílů dosáhnout. Po naplnění 

těchto cílů bude nutné na trhu obstát v konkurenčním boji, kdy v této souvislosti osobně 

doporučuji, aby společnost GASTROSUN SK, s.r.o. v žádném případě neslevovala na 

již zavedených metodách prodeje a neustále zvyšovala svou kvalifikovanou péči o své 

zákazníky nejen v oblasti záručního a pozáručního servisu, ale i v oblasti poradenství. 
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Současně by měla společnost dbát i na rozšiřování stávajícího sortimentu zboží a 

s ohledem na její hospodářské výsledky by se mohla začít orientovat i na zakázkovou 

výrobu, která je pochopitelně finančně i časově náročnější na realizaci a z tohoto 

důvodu bych ji nedoporučoval hned v počátcích, kdy je opravdu nejdůležitější dostat se 

do podvědomí zákazníků na území Slovenska. 

Pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. jsem sestavil následující strategickou 

analýzu pro úspěšnou penetraci na slovenském trhu. 

 

 

13.1 Strategická analýza 

 

„Strategická analýza zahrnuje různé analytické techniky využívané i pro identifikaci 

vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, odvětví, konkurenční síly, trh, 

konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Je východiskem pro výběr a formulaci 

poslání, cílů a strategie směřující k jejich naplnění.“1 

Každá společnost vyžaduje jiné poslání a cíle a z tohoto důvodu je při formulování 

poslání a cílů společnosti nutné brát ohledy na analyzovanou společnost. Východiskem 

pro formulaci poslání a cílů se může stát strategická analýza, která má za cíl 

identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o kterých lze 

předpokládat, že budou v budoucnu ovlivňovat strategii společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. 

„Velmi důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory 

existují či mohou v budoucnu existovat. Zkvalitnění procesu tvorby strategie 

předpokládá včas identifikovat pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje, na 

pozitivní navázat a negativní eliminovat, a především vyhledávat, vnímat a využívat 

nové příležitosti k vyšší tvorbě hodnoty. Současně sledovat i potencionální ohrožení.“2 

Jakákoliv strategie společnosti musí přihlížet k podnětům a vlivům vnějšího 

prostředí. Pro kvalitní zpracování strategie společnosti je tedy důležitý dostatek 

informací o celosvětovém okolí společnosti a o jeho očekávaném vývoji. Důvodem pro 

                                                
1 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
2 Tamtéž. 
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tuto potřebu je skutečnost, že celý svět je dnes propojený a cokoliv se stane kdekoliv na 

světě, může se to velice rychle promítnout i do výsledků společnosti (v našem případě 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o.). 

Při sestavování strategické analýzy společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. jsem k ní 

přistupoval ze dvou základních okruhů, které jsem se snažil vzájemně propojit a ukázat 

souvislost mezi nimi. Jedná se o okruh analýzy orientované na vnější okolí podniku a 

okruh analýzy orientované na vnitřní zdroje a schopnosti podniku. 

 

 

13.1.1 Analýza okolí 

 

„Analýza okolí se zabývá identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, které 

ovlivňují jeho strategickou pozici a vytvářejí potencionální příležitosti a hrozby pro jeho 

činnost. Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí, 

zpravidla vymezeného odvětvím.“3 

I v případě sestavování analýzy okolí pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. je 

tedy důležité analyzovat faktory okolí podniku a to zejména pomocí faktorů 

v makrookolí a mikrookolí. Strategická analýza je sestavovaná pro začátek podnikání, 

což znamená, že budeme uvažovat prozatím pouze pobočku v Bratislavě. 

 

 

13.1.1.1. Analýza vlivů makrookolí 

 

Na základě teoretických znalostí z literatury víme, že „analýza vlivů makrookolí se 

zabývá faktory, které na podnik působí na makroúrovni. Základními jsou faktory 

politické, ekonomické, sociální, demografické, technické. Významnou součástí je i 

analýza vlivů globalizace.“4 

                                                
3 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
4 Tamtéž. 
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Co se týká politických faktorů u společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. je důležité 

zmínit, že ač je v podstatě expanzí společnosti GASTROSUN, s.r.o., je založena na 

území Slovenské republiky, a tudíž je potřeba, aby se chovala podle slovenské 

legislativní úpravy. V přenesení do praxe to tedy znamená, že společnost GASTROSUN 

SK, s.r.o. je mimo jiné daňovým rezidentem Slovenské republiky, což má pro ni 

v konečném důsledku dopad, že se její příjmy budou zdaňovat podle slovenských 

daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že ve Slovenské republice je nyní zavedena rovná 

daň ve výši 19 % jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, je pro ní daňové 

rezidentství ve Slovenské republice výhodnější, než kdyby byla daňovým rezidentem na 

území České republiky, kde je nyní sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 24 %. 

Z hlediska ekonomických faktorů je nutné posoudit, za jakou cenu je pro společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. výhodné nabízet své produkty na trhu a současně je nutné 

zohlednit i ten faktor, aby cena byla i pro kupující zajímavá a byli ochotni nabízený 

gastronomický sortiment od společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. koupit. Optimální 

stanovení ceny je tedy poměrně důležité zvláště v okamžiku, kdy se společnost bude 

snažit prosadit na trhu. Osobně bych zvolil strategii pomocí penetrační ceny, aby se 

společnost díky ní rychleji uchytila na slovenském trhu a získala si dostatečné množství 

zakázek potřebných pro další expanzi společnosti na slovenském trhu a její samotné 

udržení se na trhu v porovnání s konkurencí. Současně je třeba i analyzovat poptávku po 

gastronomickém zboží na slovenském trhu, aby bylo jasné, jak velká poptávka po těchto 

produktech je. Usnadní to i samotné zásobování pobočky velkoobchodu v Bratislavě, 

kdy bude zřejmé, co je třeba mít permanentně na skladě a co je možné vždy dovézt na 

objednávku. 

Sociální a demografické faktory v sobě zahrnují, jak velká je koupěschopná 

poptávka, neboli na co potencionální zákazníci na Slovensku mají a co si dovolit 

nemohou. Z hlediska demografie je patrné věkové rozložení obyvatelstva Slovenské 

republiky a umožňuje si vytvořit představu o přibližném počtu obyvatelstva, které by 

mohlo mít o produkty zájem a současně by bylo schopno si toto gastronomické zboží 

pořídit. S ohledem na celou řadu rekreačních a zábavních center a hotelů na Slovensku 

si dovoluji tvrdit, že zájem o gastronomické zboží společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

by mohl být poměrně veliký a bude tedy hodně záležet na tom, jakým způsobem se 

společnost na Slovensku uvede do podvědomí tohoto spektra obyvatelstva. 
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Technické faktory nám spíše udávají, jaké parametry má mít hala velkoskladu, jak 

má vypadat kancelář a tyto parametry co nejpřesněji aplikovat do praxe na stanovené 

prostředí, které k podnikání bylo vybráno. S ohledem na to, že společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. má fungovat jako velkoobchod lze zcela důvodně 

předpokládat, že bude zapotřebí velké haly na skladování toho neprodávanějšího 

gastronomického zboží a současně bude potřeba středně velká kancelář pro realizaci 

uzavírání obchodů a provozování kontaktního centra. Je třeba si v této souvislosti 

uvědomit, že kancelář nebude sloužit výhradně jako maloobchod s přidruženým 

skladem, ale bude zde současně provozováno i kontaktní centrum pro potencionální 

zákazníky, kteří nejsou z bezprostřední blízkosti provozovny v Bratislavě. 

 

 

13.1.1.2. Analýza vlivů mikrookolí 

 

„Analýza vlivů mikrookolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem na konkurenční 

prostředí. Cílem této části je identifikovat síly a faktory, které činí odvětví více či méně 

atraktivním. Analýza vychází ze základních charakteristik odvětví, jejími stěžejními 

částmi je vymezení sil, které významně ovlivňuje vývoj a změny v odvětví, a klíčových 

faktorů úspěchu, jež ovlivňují úspěšnost či neúspěšnost podniků v odvětví.“5 

Pro identifikaci vlivů, které významným způsobem ovlivňují přitažlivost odvětví je 

možné použít Porterův model pěti sil. Těmito silami jsou: 

 

a) konkurence a rivalita mezi stávajícími podniky v odvětví, 

b) hrozba vstupu nových konkurentů, 

c) hrozba substitutů, 

d) vyjednávací síla dodavatelů, 

e) vyjednávací síla kupujících. 

 

Nyní se pokusím těchto pět sil dle Porterova modelu aplikovat na společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. 
                                                
5 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
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Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla vstoupit na trh, ve kterém již určitá 

konkurence a rivalita mezi stávajícími společnostmi v odvětví je. Z tohoto důvodu je 

tedy potřeba, aby se společnost GASTROSUN SK, s.r.o. poměrně rychle zorientovala 

na slovenském trhu a přistoupila na podmínky konkurenčního boje, které jsou na něm 

uplatňované. Konkurenční boj by měla společnost vést čestně a neuchylovat se 

k nějakým podvodným opatřením jenom proto, aby obstála na trhu. Tímto jednáním by 

pouze podtrhla kladné vnímání společnosti jako takové a získala by si tímto jednáním 

špatnou pověst místo kýženého přílivu nových zákazníků. Jsem si vědom toho, že 

mnohdy v tvrdé konkurenci ta společnost, které se snaží chovat čestně a používat zdravé 

techniky konkurenčního boje, může být na tom v konečném důsledku v porovnání 

s konkurenčními společnostmi, které používají mnohdy nepříliš etické varianty 

konkurenčního boje, hůře. Nicméně společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla jít 

cestou, která je v souladu s podnikatelskou etikou, což můžeme v podstatě ohodnotit 

jako západní styl podnikání. V naší společnosti ještě není příliš obvyklé chovat se 

v souladu s podnikatelskou etikou a na tomto pilíři i budovat podnikovou kulturu, 

nicméně pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. jako pro nově zakládanou společnost 

je toto chování již samozřejmostí a je součástí jejího strategického plánu. 

Na již poměrně plném konkurenčním trhu se vstup nových konkurentů skutečně zdá 

jako hrozba, jelikož v tomto oboru podnikání jakýkoliv nový konkurent, který přichází 

v rámci své konkurenční politiky s penetrační cenou, může pro stávající společnosti 

v oboru podnikání představovat poměrně velkou hrozbu, pokud nejsou na toto období 

náležitě připraveni. Je více než zřejmé, že penetrační cenu lze udržet pouze krátkodobě 

v souvislosti se zaváděním nové společnosti na trhu, přičemž poté musí společnost chtě 

nechtě přejít na cenu tržní, aby byla schopna dlouhodobě dosahovat zisku. Jakmile 

k tomuto přechodu dojde, konkurenční síly v oboru se vesměs vyrovnají a společnosti, 

které toto přechodné období překonaly, mohou opět počítat s největší pravděpodobností 

s nárůstem zakázek. Pro tyto situace bych osobně v rámci strategického plánování 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. doporučil, aby si vytvářela nejen zákonný rezervní 

fond, nýbrž aby současně vytvářela i fond tvořený ze zisku na krytí těchto rizik, 

například rizikový fond. 
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Rovněž substituty mohou pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. představovat 

velkou hrozbu. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

se orientuje na exkluzivní gastronomické zboží špičkové kvality, které je možné pořídit 

za dostupné ceny, které odpovídají nabízené kvalitě, nicméně může se objevit 

společnost, která bude nabízet podobné zboží například za poloviční ceny, které bude 

sice v nižší kvalitě, ale účelovou náplní stejné. Zákazníkům, pro které nebude kvalita 

prvořadá a budou se řídit spíše cenou a účelovostí, se začne zamlouvat konkurenční 

zboží a nebudou již špičkovou technologii nabízenou společností GASTROSUN SK, 

s.r.o. poptávat. Z tohoto důvodu bych osobně do strategického plánu zařadil i 

gastronomické zboží od levnějších zahraničních výrobců, aby v případném 

konkurenčním boji se substituty měla společnost GASTROSUN SK, s.r.o. co nabídnout. 

Vyjednávací síla dodavatelů a vyjednávací síla kupujících představuje nebezpečí 

vždy v tom případě, kdy není jejich rozložení pro společnost optimální. V tomto případě 

platí, že ani jeden dodavatel a ani jeden kupující by na objemu dodávek a tržeb neměli 

tvořit více jak 20 procent. Pokud by jeden dodavatel nebo kupující tvořil pro dodávky 

nebo tržby společnosti více jak 20 procent, stává se toto rozložení rizikové a společnost 

se vystavuje tomu, že takový dodavatel nebo kupující si bude moci začít diktovat 

podmínky, za kterých se bude dodávka nebo případná koupě realizovat. Společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. disponuje poměrně širokou škálou renomovaných 

zahraničních výrobců a z tohoto důvodu si dovoluji tvrdit, že převaze jednoho 

dodavatele nad ostatními by dojít nemělo. 

 

 

13.1.2 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

 

„Analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k identifikaci zdrojů a schopností 

podniku, resp. strategické způsobilosti, kterou musí podnik mít, aby byl schopen 

reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Analýza zdrojů je 

orientovaná na jednotlivé druhy zdrojů a analýza schopností pak na jejich využití. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 43 

Komplexně pojatá analýza vnitřních zdrojů a schopností směřuje k určení specifických 

předností podniku jako základu konkurenční výhody.“6 

Výsledek takto provedené analýzy vnitřních zdrojů a schopností představuje 

podklad pro syntézu, která směřuje k určení zdrojů konkurenční výhody a vymezení 

konkurenční pozice společnosti jako východiska pro nastavení strategie společnosti. 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností by měla být do jisté míry provázána 

s analýzou okolí společnosti. V podstatě nám vnitřní zdroje a schopnosti ukazují, jaké 

má společnost možnosti a jak tyto možnosti dokáže v praxi využít. 

 

 

13.2 Formulace strategie 

 

Na základě výsledků, které jsem získal pomocí strategické analýzy, mohu 

formulovat strategii pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

Formulace strategie „spočívá ve zpracování strategických variant a následném 

výběru strategie, a to na úrovni celého podniku, na úrovni jednotlivých podnikatelských 

jednotek a konečně i na úrovni funkční. Strategie je zaměřena na dosažení příznivé 

synergie mezi podnikatelskými jednotkami. Tato fáze strategického řízení současně 

zahrnuje i soubor rozhodnutí o alokaci zdrojů a způsob jejich využití.“7 

Pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. bych doporučoval zahájit strategii 

agresivní, kdy by se pomocí penetrační ceny a vysoké kvality nabízeného 

gastronomického zboží a s ním i souvisejících poskytovaných služeb dostala společnost 

poměrně rychle do podvědomí potencionálních zákazníku na Slovensku, přičemž by 

poté mohla přejít na ceny, za které prodávat chce spolu s neustálým zkvalitňováním 

nabízeného servisu. V počátcích bych rovněž doporučoval tlačit náklady co možná 

nejvíce dolů, aby bylo možné co největší část finančních prostředků vkládat znovu do 

podnikání a rozšiřovat tak společnost jako takovou. Čím více se nákladová strana na 

počátku podnikání omezí, tím rychleji bude možné společnost rozšířit a dále se starat o 

upevnění jejího místa na trhu s ohledem na konkurenci a zvyšování zaměstnaneckých 

                                                
6 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
7 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
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benefitů pro špičkově vyškolené zaměstnance, aby si je společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. byla schopna udržet a nesloužila pro ně jako pouze přechodná stanice, kde mohou 

získat potřebné znalosti a dovednosti pro své uplatnění v jiných konkurenčních 

společnostech. Vůbec samotný jev, kdy by zaměstnanci odcházeli do konkurenčních 

společností, je jevem více než nežádoucím, jelikož by si ze společnosti GASTROSUN 

SK, s.r.o. odnášeli i vysoce ceněné know-how a zlepšovali by tak postavení 

konkurenčních společností na trhu, čímž by společnost GASTROSUN SK, s.r.o. byla 

znevýhodněna. 

 

 

13.3 Implementace strategie 

 

Základem úspěšné strategie není ji pouze sestavit a formulovat, ale je důležité ji i 

umět implementovat do praxe. Samotná strategie bez její aplikace do praxe je 

společnosti k ničemu. 

„Cílem implementace strategie je uvedení zvolené strategie do života. Součástmi 

této fáze je volba vhodné organizační struktury a výběr řídícího systému.“8 

V případě společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. jedná jednatel společnosti Michal 

Kubant, který je zodpovědný za plnění strategického plánu. Michal Kubant je současně 

jednatelem i ve společnosti GASTROSUN, s.r.o., z čehož vyplývá, že by měl mít 

bohaté zkušenosti v oblasti řízení společnosti podnikající s gastronomickým zařízením. 

Z uvedeného lze odvodit, že Michal Kubant bude s největší pravděpodobností vést 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. stejným směrem, jako vedl v současné době 

úspěšnou společnost GASTROSUN, s.r.o. Jeho cílem bude řídit tuto společnost tak, aby 

byl naplněn strategický plán v co nejkratším časovém horizontu a aby byl na 

slovenském trhu úspěšný. Vzhledem k tomu, že Michal Kubant je z České republiky, 

bylo třeba na pobočku v Bratislavě dosadit další zodpovědnou osobu, kterou je Jaromír 

Šmíd. Můžeme tedy říci, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. je řízena centrálně 

spolu se společností GASTROSUN, s.r.o. z Brna Michalem Kubantem, který část svých 

pravomocí pro pružnější a rychlejší jednání delegoval na pobočku do Bratislavy, ve 
                                                
8 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
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které je pan Jaromír Šmíd. V žádném případě to však neznamená, že by na něho tímto 

delegoval svou zodpovědnost za počínání společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. na 

Slovensku. Zodpovědný je stále Michal Kubant jako jednatel společnosti. 

 

 

13.4 Strategická kontrola 

 

„Strategická kontrola se zabývá hodnocením výsledků realizované strategie; 

současně představuje zpětnou vazbu pro posouzení správnosti průběhu všech 

předchozích fází. 

Strategické řízení je mimořádně složitý proces, jehož cílem je rozvíjení a udržování 

životaschopné shody mezi cíli a zdroji podniku a měnícími se podmínkami tržních 

příležitostí. Tento proces vyžaduje systematický přístup, který zahrnuje vytipování a 

analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich konfrontaci s podnikovými 

kapacitami, a to vše v podmínkách neurčitosti prostředí a nejistoty. Strategické řízení 

musí být kontinuálním procesem, který na změny vnějšího prostředí reaguje 

přizpůsobováním se podniku.“9 

Strategickou kontrolu v současné době nemohu pro společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. provést, jelikož je teprve na počátku svého podnikání na slovenském trhu a 

zvolenou strategii začne teprve nyní uplatňovat. 

 

                                                
9 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
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14 Marketingový plán 

 

V této kapitole své diplomové práce bych se chtěl zabývat sestavením 

marketingového plánu pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

„Východiskem pro plánování marketingu jsou výsledky analýzy trhu, analýzy 

konkurence, marketingová analýza a marketingová strategie. Význam plánování 

marketingu podtrhuje skutečnost, že poskytuje výchozí základní informace nezbytné 

pro plánování ostatních činností podniku.“10 

V návaznosti na uvedenou definici bych nyní chtěl pojednat o tom, co si máme pod 

pojmy marketingová analýza a marketingová strategie představit. 

Předmětem marketingové analýzy je zkoumání segmentů trhu, konkurence, 

marketingového makroprostředí, ale i odhad budoucí poptávky po nabízeném 

sortimentu zboží a služeb spolu s jejich prodejem. Od dobře sestavené marketingové 

analýzy se poté odvíjí volba cílových trhů, stanovení marketingových cílů pro 

jednotlivé cílové trhy, formulace cenové strategie, formy distribuce nabízeného zboží a 

strategie marketingového mixu. 

Marketingová strategie se ve většině případů zpracovává již pro jednotlivé cílové 

segmenty trhu a má následující členění. V úvodu marketingové strategie je třeba 

vymezit marketingové cíle, poté se marketingová strategie věnuje problematice strategie 

získávání jména a prosazovaní neboli strategy positioning, strategii výrobkové, strategii 

cenové a v konečné fázi i strategii distribuční a strategii komunikační. 

Od marketingové strategie se poté odvíjí plánování marketingu, které v podstatě 

můžeme ohodnotit i jako plán získání zákazníků. Součástí plánování marketingu je i 

plán prodeje, který se promítá do celé řady dílčích plánů společnosti. Z plánu 

marketingu vychází zejména plánování výroby, výrobních kapacit, investiční plán, 

finanční plán a jiné plány, které pro své sestavení potřebují informace z marketingového 

plánu. 

 

 

                                                
10 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vydání 2002. 479 s. ISBN 80-7179-736-7. 
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14.1 Marketingová strategie 

 

Zatím jsem se věnoval pouze obecnému vymezení toho, co vlastně marketingový 

plán je a jaké jsou potřebné informace pro jeho sestavení. Od těchto obecných informací 

bych se nyní chtěl odrazit při sestavování marketingového plánu pro společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. 

V prvotní fázi se budu věnovat sestavení marketingové strategie a v druhé fázi se již 

budu věnovat sestavení samotného marketingového plánu. V této souvislosti bych chtěl 

zdůraznit, že marketingovou strategii je třeba chápat jako strategii, která je sestavována 

pro jednotlivé cílové segmenty trhu ve členění, které jsem již v této diplomové práci 

uvedl, kdežto marketingový plán se sestavuje pro každou výrobkovou skupinu, se 

kterou jde společnost na trh. 

 

 

14.1.1 Marketingové cíle 

 

V této fázi sestavování marketingové strategie je třeba vymezit samotné 

marketingové cíle. 

Mezi marketingové cíle společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. bych osobně zařadil 

její touhu po získání relativně široké základny spokojených zákazníků, prvenství 

v oblasti odvětví prodeje gastronomického zboží na slovenském trhu a získání dobrého 

jména díky kvalitnímu nabízenému gastronomickému zboží za odpovídající cenu. 

K naplnění těchto předem vytyčených cílů bude třeba uplatňovat následující 

strategie. 

 

 

14.1.2 Strategie získávání jména a prosazování 
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Vzhledem k tomu, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. je nově vzniklou 

společností, bude pro ní v první řadě stěžejní sestavení a uplatňování strategie získávání 

jména a prosazování, aby vešla do podvědomí zákazníků na slovenském trhu. Pokud 

realizace této strategie bude v praxi úspěšná, budou mít smysl i ostatní sestavené 

strategie. 

Strategii získávání jména a prosazování se společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

rozhodla koncipovat tím způsobem, že si zřídila webovou prezentaci na stránkách 

www.gastrosun.sk, které mají návaznost na již existující společnost GASTROSUN, 

s.r.o., která působí na území České republiky. Stejně tak i webové stránky společnosti 

GASTROSUN, s.r.o., jež najdeme jako www.gastrosun.cz, se odkazují na webové 

stránky společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. a je možné mezi nimi poměrně jednoduše 

přepínat. V současné době webové stránky www.gastrosun.sk nejsou ještě spuštěné 

v plné verzi a pro získání úplných informací je potřebné se mezi těmito dvěma 

webovými stránkami přepínat. Jinými slovy mohu říci, že webové stránky 

www.gastrosun.cz v současné době slouží podpůrně pro webovou prezentaci na 

stránkách www.gastrosun.sk nově založené společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

V této souvislosti bych však chtěl poznamenat, že nejen zřízení webové prezentace 

na internetu je strategickou metodou pro získání jména a prosazování společnosti na 

slovenském trhu. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. pro své zviditelnění inzeruje 

reklamní články i v tisku a vydává na každý měsíc své vlastní noviny, ve kterých 

prezentuje akční nabídku společnosti. Nadto se samotné vedení společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. snaží aktivně vyhledávat nové obchodní partnery a zakázky 

vhodné pro realizaci. Osobně se domnívám, že společnost v tomto směru vynakládá 

veškeré možné úsilí, aby se v co nejkratším čase na slovenském trhu prosadila. 

 

 

14.1.3 Strategie výrobková 

 

Strategie výrobková je další částí marketingové strategie. Společnost GASTROSUN 

SK, s.r.o. se rozhodla zvolit podnikání v oboru prodeje gastronomického zboží od 

renomovaných zahraničních výrobců v nadstandardní kvalitě. Pro pokrytí co největšího 
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segmentu na trhu se rozhodla zaměřit svůj sortiment nejen pro malé a střední provozy, 

ale do své nabídky zahrnula i sortiment, který je vhodný pro velkokapacitní provozy. 

Tím v podstatě pokrývá veškerou potencionální klientelu, která by o její zboží a služby 

mohla projevit zájem. 

Z tohoto důvodu mohu tedy hovořit o zvolení komplexní strategie, která je 

koncipována všestranně na široké spektrum získání potencionálních zakázek. Tuto 

strategii si společnost GASTROSUN SK, s.r.o. jako nová společnost mohla zvolit 

především proto, že je pod záštitou společnosti GASTROSUN, s.r.o., která je sice 

rovněž poměrně mladou společností, nicméně za dobu, po kterou se pohybuje na trhu, si 

již dokázala vybudovat zázemí a pevné postavení. Osobně si jsem vědom toho, že ne 

každá nově vzniklá společnost by si mohla tuto strategii dovolit, jelikož je poměrně 

finančně a časově náročná a pro aplikaci této strategie do praxe je již třeba i potřebných 

znalostí a zkušeností. Důkazem toho je i hrozící expanze dalších firem podnikajících ve 

stejném oboru, kterým musí GASTROSUN, s.r.o. konkurovat i v České republice. Tyto 

společnosti cítí také šanci, jelikož Slovenská republika je z pohledu logistiky i jazykové 

bariéry nejoptimálnější. Tím se potvrzuje, že zavedená firma to má v tomto lehčí než 

nově vzniklá společnost bez zkušeností a kontaktů. 

 

 

14.1.4 Strategie cenová 

 

S ohledem na strategii výrobkovou je sestavena i strategie cenová. Již jsem zmínil, 

že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se orientuje především na kvalitní zboží od 

renomovaných zahraničních výrobců. Nicméně vzhledem k tomu, že ve své výrobkové 

strategii má vymezeno, že se chce orientovat i na malé a střední provozy, je nutné, aby i 

cenové relace za gastronomické zboží vhodné do těchto provozů, byly pro tyto provozy 

cenově dostupné. 

Tato skutečnost se stala podkladem pro sestavení následující cenové strategie. 

V první fázi, která poběží v souladu se strategií získávání jména a prosazování 

společnosti, bude nasazena tzv. penetrační cena, jejímž účelem bude mimo jiné co 

nejvíce urychlit fázi, ve které se strategie získávání jména a prosazování společnosti 
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GASTROSUN SK, s.r.o. bude realizovat. V této fázi bude tedy účelem co nejvíce 

zviditelnit společnost všemi dostupnými fair prostředky. 

V druhé fázi cenové strategie společnost GASTROSUN SK, s.r.o. bude muset přejít 

z ceny penetrační na cenu tržní s ohledem na koupěschopnost poptávky. Vzhledem 

k tomu, že se společnost rozhodla orientovat na malé, střední a velkokapacitní provozy 

je více než zřejmé, že cenové rozpětí nabízeného gastronomického sortimentu zboží 

bude velké a nebude lehké ho přesně specifikovat. Již jsem na tuto problematiku narazil 

v souvislosti s vymezením stěžejního sortimentu jednotlivých výrobců, u kterých bylo 

velmi obtížné stanovit cenovou relaci, ve které se nabízené zboží pohybuje. Výše 

jednotlivých cen se odvíjí od typu kupovaného gastronomického zboží a jeho 

účelovosti. Pro malé a střední provozy se ceny pohybují v řádech desetitisíců 

slovenských korun a pro velké provozy se ceny mohou pohybovat až v řádech statisíců 

slovenských korun. Díky tomuto obecnému rozmezí je tedy, jak se osobně domnívám, 

zřejmé, že sortiment společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. by opravdu měl být dostupný 

pro všechny potencionální zákazníky a v konkurenci na trhu má šanci obstát. 

 

 

14.1.5 Strategie distribuční 

 

Součástí marketingové strategie je i sestavení strategie distribuční. Společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla vydat tou cestou, kdy má řadu svých zahraničních 

výrobců, pro které bude na území Slovenské republiky realizovat zakázky. Se 

zákazníkem, který projeví o gastronomický sortiment společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. zájem, bude uzavřena kupní smlouva, ve které bude sjednán termín dodání, jež 

bude muset být dodržen. Po zákazníkovi bude požadováno, aby zaplatil zálohu na 

kupované zboží, jelikož tato jeho objednávka bude okamžitě poslána výrobci, od 

kterého si zákazník dané zboží vybral. Nevratná záloha je požadována zejména z toho 

důvodu, že po odeslání objednávky výrobci již nelze tuto objednávku bez poplatků 

stornovat a současně se předpokládá, že zákazník, který zaplatí zálohu již od sjednané 

koupě neodstoupí. Jakmile je zboží výrobcem dodáno ve sjednaném termínu, je 

kontaktován zákazník, kterému je nabídnuto dodání zboží na místo určení, pokud pro 
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něho není možné si zakoupené zboží odvézt osobně. Platba je realizována hotově, 

platební kartou, převodem na účet nebo na fakturu dle přání zákazníka. Takto se 

postupuje v případě větších zakázek, kdy zboží není fyzicky na skladě. 

V případě menších zakázek je pravděpodobné, že si zákazník bude moci objednané 

zboží i rovnou odvézt, jelikož na skladě bude. V takovém případě tedy není nutné 

realizovat prodej kontaktováním výrobce, aby zákazníkem objednané zboží dodal v co 

možná nejkratším termínu. Systém skladování drobnějšího a levnějšího 

gastronomického zboží prezentuje společnost GASTROSUN SK, s.r.o. navenek jako 

společnost pružnější, která je na přání zákazníků schopna rychle reagovat, nicméně je 

pro společnost finančně nákladnější, jelikož má v těchto zásobách uložené své finanční 

prostředky a vznikají jí tímto i náklady na skladné. 

V případě drobnějšího gastronomického zboží, které si zákazník objedná telefonicky 

nebo emailem přes kontaktní centrum v Bratislavě, je toto zboží zasíláno poštou. Pokud 

se jedná o rozměrově větší zakázky je toto zboží zasíláno pomocí kurýrní služby do 

vlastních rukou k převzetí na místě, které zákazník určil a za sjednaných platebních 

podmínek. 

 

 

14.1.6 Strategie komunikační 

 

Zvolená komunikační strategie se zákazníkem a v rámci společnosti již v této 

diplomové práci zazněla. V rámci společnosti je nosnou komunikací komunikace mezi 

jednatelem společnosti Michalem Kubantem a zodpovědnou osobou Jaromírem 

Šmídem na pobočce v Bratislavě. Nicméně pro sestavení strategie komunikační v rámci 

marketingové strategie je důležitá komunikace, která bude probíhat mezi společností 

GASTROSUN SK, s.r.o. a zákazníky. 

Komunikační strategie společnosti je nastavena takovým způsobem, aby byla co 

možná nejpružnější. Z tohoto důvodu bylo zřízeno kontaktní centrum na pobočce 

v Bratislavě, na kterou se lze obracet telefonicky, mailem nebo pomocí systému ICQ či 

SKYPE, jenž musí být v pracovní době neustále on-line. Tímto si společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. slibuje, že se stane maximálně dostupnou, jelikož pro to 
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využije všech možných dostupných komunikačních systémů. Pro zkvalitnění 

komunikační strategie je nutné zaměstnance vyškolit na nabízený sortiment 

gastronomického zboží, aby byli schopní rychle a kvalifikovaně reagovat na dotazy 

zákazníků. Současně je třeba, aby byli zaměstnanci dostatečně samostatní a otevření ke 

kreativnímu řešení vzniklých problémů, jelikož vedení společnosti bude v České 

republice a navzdory tomu, že bude s pobočkou v Bratislavě v denním kontaktu, nebude 

v silách jednatele Michala Kubanta řešit všechny vzniklé problémy. Jako jednatel 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. se bude věnovat řešení problémů závažnějšího 

charakteru nebo reklamacím ze strany nespokojených zákazníků, ale běžné operativní 

řízení bude třeba, aby zvládli zaměstnanci sami. 

 

 

14.2 Marketingový plán 

 

Na základě sestavené marketingové strategie nyní mohu sestavit marketingový plán, 

který bude vycházet z údajů, které již v této diplomové práci byly definovány, a 

současně bude východiskem pro sestavení předběžných kalkulací pro plánované 

náklady, tržby a hospodářský výsledek v prvním roce podnikání společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. 

 

 

14.2.1 Vymezení cílového trhu a jeho segmentů, zákazníků a teritorií 

 

Vymezení cílového trhu a jeho segmentů, zákazníků a teritorií již v této diplomové 

práci v podstatě zaznělo. 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla pokrýt svou nabídkou 

gastronomického zboží a s ním souvisejícími službami celé území Slovenska a 

vybudovat si dominantní postavení na jeho trhu. Cílovým trhem je tedy celý slovenský 

trh v oblasti prodeje gastronomického zboží. S ohledem na nabízený sortiment, který 

zahrnuje nabídku pro malé, střední i velkokapacitní provozy lze tedy důvodně 
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předpokládat, že základnu potencionálních zákazníků je třeba hledat mezi různými 

provozovnami rychlého občerstvení, restaurací, hotelů, rekreačních a zábavních 

středisek apod. Pokud si uvědomíme, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. si klade za 

cíl vybudovat si v této oblasti dominantní postavení na trhu, má s přihlédnutím k jeho 

široké nabídce nejrůznějšího gastronomického zboží k tomu všechny předpoklady a 

relativně i vysoké množství potencionálních zákazníků. Na Slovensku je celá řada 

rekreačních a zábavních středisek s velkým množstvím hotelů a restaurací, kdy všechny 

tyto subjekty potřebují kvalitní gastronomické vybavení, aby mohli svou činnost 

provozovat. 

Co se týká vymezení teritorií, společnost GASTROSUN SK, s.r.o. uvažuje celé 

území Slovenské republiky se zaměřením především na turisticky rušné oblasti, mezi 

které spadají například Malá a Velká Fatra, Vysoké a Nízké Tatry a podobné oblasti, ve 

kterých je vysoká hustota rekreačních středisek a hotelů pro turisty. 

 

 

14.2.2 Plán prodeje v naturálních jednotkách 

 

Nezbytnou součástí marketingového plánu je i sestavení plánu prodeje v naturálních 

jednotkách. Naplánování prodeje v naturálních jednotkách pomáhá společnosti poměrně 

rychle zjistit, jestli je její marketingový plán úspěšný či nikoliv. Jedná se i o poměrně 

objektivní zjištění, jelikož marketingový plán je vždy sestavován kvůli tomu, aby došlo 

ke zvýšení prodeje zboží společnosti alespoň na předem stanovenou úroveň, kterou si 

společnost vymezí ve svém marketingovém plánu pomocí plánu prodeje v naturálních 

jednotkách. 

Nyní tedy uvažujme, že sestavuji marketingový plán pro zcela nově založenou 

neznámou společnost na Slovensku a z tohoto důvodu je třeba kalkulovat velmi opatrně. 

V této chvíli nemáme žádné reálně dosažené měřítko, od kterého bychom se mohli 

odrazit a je třeba sestavit plán prodeje v naturálních jednotkách na základě 

kvalifikovaného odhadu. 

Budeme tedy uvažovat, že společnost je v průměru schopná za měsíc prodat 

následující množství gastronomického zboží. 
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Tabulka č. 5 – Plán prodeje v naturálních jednotkách 

 

Název gastronomického zboží Výrobce Počet (ks) 

Překapávač kávy MONDO 2 BRAVILOR BONAMAT 2 
Filtry papírové košíčkové BRAVILOR BONAMAT 4 

Plastový násypník BRAVILOR BONAMAT 1 
Skleněné konvice BRAVILOR BONAMAT 10 

RENEGIT odvápňovač BRAVILOR BONAMAT 2 
Pultová vyhřívaná vitrína se 

zvlhčováním CB 2 
Pultová chladící vitrína s ventilátorem CB 2 

Horkovzdušná trouba GN2/3 CB 2 
Pec na pizzu CB 1 

Balička CB 1 
Plynová pečící plotna GAYC 2 

Elektrická pečící plotna GAYC 3 
Elektrická trouba GAYC 2 
Elektrická fritéza GAYC 4 

Model na výrobu ledové tříště GBG 1 
Průběžný toaster MIRROR 1 

Elektrická pec na pizzu MIRROR 1 
Kontaktní gril MIRROR 2 

Udržovač hranolků - INFRA MIRROR 2 
Chladící stůl na přípravu pizzy MORETTI FORNI 2 

Ohřívací lampa na pizzu MORETTI FORNI 2 
Kráječ pizzy MORETTI FORNI 2 

Elektrická pec na pizzu MORETTI FORNI 1 
Spirálový hnětač těsta MORETTI FORNI 2 
Plynová pec na pizzu MORETTI FORNI 1 

Mikrovlnná trouba MEDIUM DUTY PANASONIC 4 
Mikrovlnná trouba HEAVY DUTY PANASONIC 2 

Espresso kávovar ARIANNE QUALITY ESPRESSO 2 
Barový mixer SANTOS 1 
Shaker mixer SANTOS 2 
Krouhač sýra SANTOS 1 

Drtič ledu SANTOS 3 
Výrobník kloboučkového ledu SIMAG 2 
Výrobník na plné kostky ledu SIMAG 1 

Nářezový nástroj LIGHT DUTY SIRMAN 5 
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Nářezový nástroj MEDIUM DUTY SIRMAN 5 
Nářezový nástroj HEAVY DUTY SIRMAN 4 
Poloautomatický nářezový nástroj SIRMAN 4 
 

Tabulka č. 5 – Plán prodeje v naturálních jednotkách byla sestavena na základě 

zohlednění, že se jedná o nově založenou společnost, která ještě nemá vybudované své 

jméno a postavení na trhu, ale současně se považuje za velkoobchod, tudíž by mohla na 

základě dobře sestaveného marketingového plánu dosahovat v ročním průměru těchto 

přibližných výsledků. Když se nad tabulkou zamyslíme detailněji, můžeme si všimnout, 

že uvedený předpokládaný prodej je spočítaný přibližně pro jednu nově vybavenou 

provozovnu a několik koncových zákazníků, které zaujme nabízený sortiment 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o.  

Osobně si myslím, že takto nastavený plán prodeje v naturálních jednotkách je 

v praxi realizovatelný. 

 

 

14.2.3 Plán prodeje v peněžních jednotkách 

  

Pouze sestavený plán prodeje v naturálních jednotkách je nedostačující pro další 

plánování a je tedy nezbytné současně sestavit i plán prodeje v jednotkách peněžních. 

Plán prodeje v peněžních jednotkách vychází z již sestaveného plánu prodeje 

v naturálních jednotkách, který jsem rozšířil o celkovou kalkulaci tržby z prodaného 

gastronomického zboží. 

Plán prodeje v peněžních jednotkách zachycuje Tabulka č. 6 – Plán prodeje 

v peněžních jednotkách, ve které jsou ponechány výchozí údaje, které jsem získal při 

sestavení plánu prodeje v naturálních jednotkách. Tabulka č. 6 – Plán prodeje 

v peněžních jednotkách je tedy rozšířena o jednotkovou cenu za jeden kus prodaného 

gastronomického zboží s tím, že v posledním sloupci Tabulky č. 6 je uvedena celková 

kalkulace za jednotlivou prodanou položku v daném měsíci. Na závěr Tabulky č. 6 je 

provedena celková kalkulace prodaného množství gastronomického zboží a celkové 

předpokládané tržby za jeden měsíc. 
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Tabulka č. 6 – Plán prodeje v peněžních jednotkách 

 

Název gastronomického zboží Výrobce 
Počet 
(ks) 

Cena bez 
DPH/ks Cena celkem 

Překapávač kávy MONDO 2 BRAVILOR BONAMAT 2 10 160 SKK 20 320 SKK 
Filtry papírové košíčkové BRAVILOR BONAMAT 4 410 SKK 1 640 SKK 

Plastový násypník BRAVILOR BONAMAT 1 310 SKK 310 SKK 
Skleněné konvice BRAVILOR BONAMAT 10 380 SKK 3 800 SKK 

RENEGIT odvápňovač BRAVILOR BONAMAT 2 400 SKK 800 SKK 
Pultová vyhřívaná vitrína se zvlhčováním CB 2 40 790 SKK 81 580 SKK 

Pultová chladící vitrína s ventilátorem CB 2 59 890 SKK 119 780 SKK 
Horkovzdušná trouba GN2/3 CB 2 30 290 SKK 60 580 SKK 

Pec na pizzu CB 1 29 990 SKK 29 990 SKK 
Balička CB 1 16 490 SKK 16 490 SKK 

Plynová pečící plotna GAYC 2 16 990 SKK 33 980 SKK 
Elektrická pečící plotna GAYC 3 22 990 SKK 68 970 SKK 

Elektrická trouba GAYC 2 22 990 SKK 45 980 SKK 
Elektrická fritéza GAYC 4 15 990 SKK 63 960 SKK 

Model na výrobu ledové tříště GBG 1 39 990 SKK 39 990 SKK 
Průběžný toaster MIRROR 1 38 990 SKK 38 990 SKK 

Elektrická pec na pizzu MIRROR 1 61 990 SKK 61 990 SKK 
Kontaktní gril MIRROR 2 121 990 SKK 243 980 SKK 

Udržovač hranolků - INFRA MIRROR 2 68 990 SKK 137 980 SKK 
Chladící stůl na přípravu pizzy MORETTI FORNI 2 106 990 SKK 213 980 SKK 

Ohřívací lampa na pizzu MORETTI FORNI 2 11 990 SKK 23 980 SKK 
Kráječ pizzy MORETTI FORNI 2 36 990 SKK 73 980 SKK 

Elektrická pec na pizzu MORETTI FORNI 1 69 990 SKK 69 990 SKK 
Spirálový hnětač těsta MORETTI FORNI 2 29 990 SKK 59 980 SKK 
Plynová pec na pizzu MORETTI FORNI 1 277 490 SKK 277 490 SKK 

Mikrovlnná trouba MEDIUM DUTY PANASONIC 4 19 990 SKK 79 960 SKK 
Mikrovlnná trouba HEAVY DUTY PANASONIC 2 44 990 SKK 89 980 SKK 

Espresso kávovar ARIANNE QUALITY ESPRESSO 2 64 990 SKK 129 980 SKK 
Barový mixer SANTOS 1 8 000 SKK 8 000 SKK 
Shaker mixer SANTOS 2 11 400 SKK 22 800 SKK 
Krouhač sýra SANTOS 1 17 000 SKK 17 000 SKK 

Drtič ledu SANTOS 3 15 000 SKK 45 000 SKK 
Výrobník kloboučkového ledu SIMAG 2 26 900 SKK 53 800 SKK 
Výrobník na plné kostky ledu SIMAG 1 32 500 SKK 32 500 SKK 

Nářezový nástroj LIGHT DUTY SIRMAN 5 10 990 SKK 54 950 SKK 
Nářezový nástroj MEDIUM DUTY SIRMAN 5 21 990 SKK 109 950 SKK 
Nářezový nástroj HEAVY DUTY SIRMAN 4 34 990 SKK 139 960 SKK 
Poloautomatický nářezový nástroj SIRMAN 4 66 990 SKK 267 960 SKK 

Celkem   91   2 842 350 SKK 
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14.2.4 Plánovaný tržní podíl 

 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. by se chtěla dostat do podvědomí zákazníků na 

celém trhu na území Slovenské republiky. Na trhy v jiných státech expanzi zatím 

neplánuje. S ohledem na stanovený cíl, kterého chce společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. dosáhnout je nutné, aby si rovněž vymezila přibližný tržní podíl na trhu 

s gastronomickým zbožím, kterého chce dosáhnout. 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. plánuje, že by na trhu s gastronomickým 

zbožím chtěla postupně zaujmout alespoň 55 % tržního podílu. Již na první pohled je 

tedy více než jasné, že realizovat tento cíl bude pro nově založenou společnost 

záležitostí dlouhodobého charakteru a bude velice záležet na tom, jakým způsobem si 

vybuduje dobré jméno u potencionálních zákazníků, jelikož od něho se bude odvíjet i 

její úspěšnost na slovenském trhu. Je naprosto nežádoucí, aby společnost jakýmkoliv 

nedopatřením získala špatnou pověst na trhu, jelikož by tímto plánovaný tržní podíl 

zcela jistě nemohl být dosažen. Vysvětlení tohoto jevu je poměrně jednoduché, jelikož 

se špatnou pověstí na trhu se společnosti získává dominantní postavení velice obtížně a 

stává se prakticky nerealizovatelným. 

 

 

14.2.5 Marketingový mix pro cílový trh 

 

Obsahem marketingového mixu jsou čtyři taktické marketingové nástroje – produkt, 

cena, distribuce a propagace. 

Marketingový mix je souborem všech kroků, které společnost musí udělat, aby 

vzbudila poptávku po jejích produktech.  

Taktický marketingový nástroj PRODUKT je v této oblasti označením nejen pro 

samotný výrobek nebo službu, což chápeme jako jádro produktu, ale i pro celý 

sortiment, kvalitu, design, obal, značku a mnoho dalších faktorů, které z pohledu 

zákazníka rozhodují o tom, jakým způsobem produkt uspokojí jeho očekávání. 
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V případě marketingového nástroje CENY se jedná o hodnotu vyjádřenou 

v penězích, za kterou se produkt prodává. Do tohoto nástroje zahrnujeme i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Rovněž se tedy nejedná 

pouze o cenu jako takovou, ale jsou k ní přidruženy i ostatní faktory, které mají pro 

zákazníka z pohledu cenové dostupnosti rozhodující význam. 

Rovněž není možné opomínat třetí taktický marketingový nástroj z marketingového 

mixu, kterým je DISTRIBUCE nebo někdy se také uvádí MÍSTO. Tento taktický 

marketingový nástroj v sobě zahrnuje, na jakém místě a jakým způsobem se bude 

produkt společnosti prodávat, distribuční cesty, dostupnost nastavené distribuční sítě, 

prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Marketingový nástroj distribuce v sobě v 

podstatě vyjadřuje způsob, jakým se prodej bude realizovat a zda je společnost 

z hlediska distribuční sítě dostupná co největší základně potencionálních zákazníků. 

Poslední marketingový nástroj PROPAGACE udává, jakým způsobem se mohou 

potencionální zákazníci o produktech společnosti dozvědět. Nejčastějšími způsoby 

propagace je přímý prodej, public relations, reklama a různé způsoby podpory prodeje. 

V této souvislosti je třeba zmínit, že při sestavování marketingového mixu není 

vhodné dívat se na marketingový mix pouze z pohledu těchto čtyř taktických 

marketingových nástrojů, které jsou v podstatě odrazem pohledu společnosti, ale je 

důležité se při jeho sestavování dívat na marketingový mix i z pohledu potencionálních 

zákazníků, jelikož ti se v konečné fázi rozhodnou, jestli daný produkt koupí nebo dají 

přednost produktu u konkurence. 

V případě, že se na marketingový mix díváme pohledem potencionálních zákazníků, 

je marketingový mix tvořen naprosto jinými marketingovými nástroji. Těmito nástroji 

jsou zákaznická hodnota, jež je namísto nástroje produktu, zákazníkova vydání, která 

jsou místo nástroje ceny, zákaznické pohodlí místo distribuce a komunikace se 

zákazníkem místo propagace. Díky tomuto pohledu zjistíme, že zákazník požaduje 

hodnotu za nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, která je pro něho pochopitelně 

důležitější než samotná propagace, kterou má jako prvořadou společnost ve svém 

marketingovém mixu. 

V této fázi bych chtěl zdůraznit, že marketingový mix je třeba chápat jako taktickou 

nikoliv strategickou pomůcku. Tím, že se jedná pouze o taktickou pomůcku, je tedy 
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více než zřejmé, že je třeba vyřešit strategické problémy, kterým společnost při 

sestavování marketingového plánu musí čelit. 

Za hlavní strategické problémy osobně považuji segmentaci, zacílení a umístění. 

Nezvládnutí těchto tří strategických problémů má většinou za následek, že společnost i 

se sebelepším marketingovým plánem není schopna se na konkurenčním trhu prosadit. 

V případě segmentace a následného zacílení je třeba nejprve objevit, komu bude 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. své produkty prodávat. Obecně platí, že v praxi se 

příliš nevyplácí prodávat všem, ale mnohem lepší je specializace na určité spektrum 

zákazníků. Na základě vybraného spektra zákazníků společnost zjistí, jací její 

potencionální zákazníci jsou, na co reagují a jaká je s nimi nejlepší komunikace. 

V případě společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. jsem již uvedl, že tato společnost se 

rozhodla specializovat na trh s gastronomickým zbožím a tedy její zákaznickou 

základnu budou tvořit z velké části různá rekreační a zábavní zařízení, penziony a 

hotely nebo restaurace. Vidíme tedy, že pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. jsem 

tedy provedl segmentaci a zacílení. 

Třetím strategickým problémem, který je i v praxi nejdůležitější vyřešit, je umístění. 

V tomto případě je důležité umístění chápat jako deklaraci hodnoty nebo hodnot, kterou 

si zákazníci budou muset s nabízenými produkty společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

spojit. Jedině tímto způsobem lze zaručit, že zákazníci budou nabízený gastronomický 

sortiment společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. upřednostňovat před konkurenčními 

nabídkami. Pokud by společnost neprovedla umístění, zákazníci by nevěděli, proč by 

měli nakupovat právě u této společnosti. Tento strategický problém jsem u společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. vyřešil tím, že jsem vydefinoval, jakým způsobem bude 

budována firemní kultura společnosti. Již v této diplomové práci zaznělo, že společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla budovat svou firemní kulturu v souladu 

s podnikatelskou etikou a sociální odpovědností. Tímto chce i veřejně deklarovat 

hodnoty, které se ve společnosti ctí a tím, že jsou součástí podnikové kultury, se berou i 

jako samozřejmost. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla dodržovat etické 

zásady a pravidla fair-play v oblasti jejího podnikání, přičemž doufá, že tento styl 

chování ji pomůže vytvořit dobré jméno na slovenském trhu nejen mezi jejími 

potencionálními zákazníky, ale že ji bude uznávat i slovenská společnost jako taková. 

Výsledek by se díky tomuto stylu chování měl dostavit poměrně brzy, jelikož  
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v současné době skutečně čím dál více zákazníků inklinuje k produktům 

společností, které se chovají morálně a sociálně odpovědně a raději tedy preferují 

produkty těchto společností i v případě, že cena za nabízené zboží těmito společnostmi 

je vyšší. 

Tímto jsem vyřešil tři základní strategické problémy. Nyní bych chtěl ještě pojednat 

o problémech marketingového mixu jako takového. Jsem přesvědčen o tom, že samotné 

uvědomění si nejčastějších chyb, které se v souvislosti se sestavováním marketingového 

mixu objevují, mi pomohou sestavit marketingový mix pro společnost GASTROSUN 

SK, s.r.o. v co nejvyšší kvalitě a s minimalizací těchto nejčastějších chyb. 

První problém, který se u marketingového mixu vyskytuje, jsem již ve své 

diplomové práci uvedl.  

Druhým a poměrně velkým problémem je to, že marketingový mix je sestavován 

poměrně šablonovitě a stereotypně. Ten, kdo sestavuje marketingový mix pro konkrétní 

společnost, by si měl být vědom toho, že každý marketingový krok má být kreativní a 

inovativní. Jak prohlásil Peter Drucker, marketing a inovace plodí výsledky a vše 

ostatní jsou náklady. 

Třetím hlavním problémem marketingového mixu je jeho statičnost i navzdory 

tomu, že marketing je obor dynamický, kdy všechny faktory, které se v něm 

zpracovávají jako taktická pomůcka pro marketingový plán, se poměrně rychle mění. 

Z tohoto důvodu by marketingový mix měl být neustále aktualizován a měl by poměrně 

flexibilně reagovat na všechny změny, které nastanou. 

V této chvíli bych se chtěl věnovat sestavení marketingového mixu přímo pro 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. Při jeho sestavování budu vycházet ze všech údajů, 

které v této diplomové práci již zazněly a současně se budu vyvarovat všech možných 

chyb, které se v marketingových mixech společností vyskytují. 
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14.2.5.1. Plánovaný sortiment, provedení a modifikace výrobků a 

služeb 

 

V této části marketingového mixu se budu věnovat vymezení prvního taktického 

marketingového nástroje, kterým je PRODUKT z pohledu společnosti a 

ZÁKAZNICKÁ HODNOTA z pohledu potencionálních zákazníků. 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. se rozhodla sestavit sortiment nejrůznějšího 

gastronomického zboží, čímž se v podstatě dobrovolně rozhodla specializovat na 

zákazníky, kteří podnikají v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Tím, že je 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. velkoobchodem, nabízí svým zákazníkům široké 

spektrum tohoto gastronomického zboží od nejrůznějších zahraničních renomovaných 

výrobců. Pro tuto společnost je nabízená kvalita prvořadou záležitostí a to nejen 

v oblasti nabízeného sortimentu zboží, ale i v oblasti služeb, jež s prodejem zboží 

souvisí. Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. nabízí individuální přístup ke každému 

zákazníkovi a současně mu nabízí kvalitní bezplatný poradenský servis. Samozřejmostí 

je i bezplatný záruční a pozáruční servis jako způsob poděkování zákazníkům za 

uskutečnění jejich koupě právě u společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

 

 

14.2.5.2. Plánovaná cena a způsoby její modifikace včetně platebních 

podmínek 

 

Jak jsem již v této diplomové práci uvedl, přibližnou cenovou relaci za nabízené 

gastronomické zboží je poměrně těžké vyčíslit, jelikož cenové rozpětí je nesmírně 

velké. Toto cenové rozpětí je způsobeno díky tomu, že společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. se orientuje na prodej gastronomického zboží nejen pro malé a střední provozy, 

ale i pro provozy velkokapacitní, do kterých je gastronomické vybavení poměrně 

nákladné. Nicméně veškeré ceny je možné nalézt na webových stránkách společnosti 

www.gastrosun.sk. Všechny uvedené ceny v ceníku osobně považuji za přiměřené 

nabízené kvalitě a tedy pro zákazníka i finančně zajímavé. 
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Ceny v ceníku jsou již uvedeny včetně provize, kterou z realizovaných prodejů 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. inkasuje. Vedením společnosti byla se všemi 

výrobci schválena jednotná provize 25 % z ceny, za kterou je zboží prodáno. I 

v případě, že je určité zboží v daném měsíci zahrnuto do akční nabídky, je provize 

počítána ve výši 25 % z hodnoty prodeje, nejdou tedy poskytované slevy pouze na úkor 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o., ale i jejich výrobců, (pokud se však nejedná o 

akční ceny na výprodej skladů). 

Již jsem tedy naznačil, že v rámci zkvalitnění marketingové strategie a celého 

marketingového plánu budou každý měsíc vydávány akční noviny společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o., které budou dodávány do restauračních provozoven jako 

akční nabídka daného měsíce. Slevy nabídnuté v těchto novinách se budou pohybovat 

v rozmezí 10 – 15 % z původní katalogové ceny. 

Platební podmínky, které má společnost GASTROSUN SK, s.r.o. nastaveny, již 

v této práci rovněž zazněly. Platbu za zakoupené gastronomické zboží je možno 

realizovat v hotovosti, převodem na účet, platební kartou nebo na fakturu. Záleží na 

zákazníkovi, jaký způsob platby si vybere. 

 

 

14.2.5.3. Distribuční cesty, dodací podmínky a pravidla prodeje 

 

Této problematice jsem se už rovněž věnoval v souvislosti s definováním 

marketingové strategie. Vzhledem k tomu, že marketingový mix je taktickou pomůckou 

pro realizaci marketingové strategie a samotného marketingového plánu, je tedy 

logické, že se k této problematice znovu vracím. 

Jak již zaznělo, drobné prodeje se budou realizovat přímo bez kontaktování 

zahraničního výrobce, jelikož budou přímo na skladě a bude možné je zákazníkovi 

přímo vydat. V přenesení do praxe se bude jednat například o nářezové stroje, krouhače 

zeleniny, mixéry, kávovary, mikrovlnné trouby, barové zařízení apod.  

Na druhou stranu zakázky většího rozsahu bude třeba provádět na objednávku 

s kontaktováním výrobce v zahraničí. Se zákazníkem bude sepsána objednávka a kupní 

smlouva s tím, že jakmile zaplatí zálohu na objednané gastronomické zboží, bude jeho 
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objednávka poslána výrobci, od kterého si dané zboží objednal, přičemž mu bude toto 

zboží dodáno v předem sjednaném termínu. Bez uhrazení zálohy nebude možné zboží 

pro zákazníka závazně objednat, jelikož stornování takto vytvořené objednávky u 

výrobce by bylo poměrně nákladné a společnost GASTROSUN SK, s.r.o. by si tyto 

náklady neměla u koho kompenzovat. Současně bude v kupní smlouvě ujednáno, že 

v případě nedodržení předem sjednaného termínu bude společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. kompenzovat toto zpoždění zákazníkovi slevou ve výši 1 % za každý den 

prodlení. Tato smluvní pokuta ujednaná v kupní smlouvě by byla hrazena z provize, 

kterou společnost GASTROSUN SK, s.r.o. inkasuje za zrealizované prodeje pro 

výrobce, které zastupuje, a samotného výrobce by se nijak nedotkla. 

Zakoupené gastronomické zboží zákazníkem bude vždy k vyzvednutí buď přímo na 

pobočce v Bratislavě nebo bude možné toto zboží zákazníkovi dodat pomocí kurýrní 

služby, případně certifikovaným autodopravcem. Dodání zboží prostřednictvím 

necertifikovaného autodopravce je ve společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. zakázáno a 

nebude se používat. Povoleno je zaslání drobného zboží zákazníkovi pomocí klasické 

expresní dodávky s využitím poštovních služeb, nicméně pro velké zakázky je nutné 

zboží zasílat certifikovaným dopravcem. 

Při dodání zboží je nutné, aby zákazník podepsal protokol o převzetí zboží 

v pořádku a v případě, že si přeje zboží uhradit na fakturu, podepsal i převzetí vystavené 

faktury a řádně a včas ji uhradil. 

 

 

14.2.5.4. Plánované akce marketingové komunikace, jejich koncepce, 

organizační, technické a personální zajištění a rozpočet nákladů 

na ně 

 

V tomto bodě se budu věnovat vymezení čtvrtého taktického marketingového 

nástroje marketingového mixu a to PROPAGACI z pohledu společnosti a 

KOMUNIKACI z pohledu potencionálních zákazníků. 

Mezi plánované akce marketingové komunikace lze zcela jistě zařadit distribuci 

novin společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. s akční nabídkou gastronomického zboží, 
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které budou volně distribuovány. Za významnou propagační akci a způsob komunikace 

se zákazníkem osobně považuji účast společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. na různých 

výstavách a veletrzích zaměřených na gastronomii, na kterých má společnost poměrně 

reálnou šanci získat celou řadu nových zákazníků a přímo na místě s nimi i uzavřít 

kupní smlouvu a zrealizovat prodej. Tento způsob bude zcela jistě sympatický i pro 

zákazníky, jelikož na těchto výstavách nebo veletrzích si budou moci případně i zboží 

vyzkoušet a zvážit možnosti jeho využití pro jejich provoz. Současně se jim dostane 

prvotřídní péče a vysvětlení na všechny otázky, které budou mít. 

Rovněž se společnost GASTROSUN SK, s.r.o. nebrání předváděcím akcím 

prováděným ve vlastní režii o víkendech, kdy má pobočka v Bratislavě zavřeno. 

Z důvodu marketingových propagací na výstavách, veletrzích nebo na předváděcích 

akcích bude nutné pronajmout vždy předváděcí stánek, ve kterém budou tyto akce 

pořádány, zabezpečit nejlépe jednu stálou hostesku, která bude rozdávat reklamní 

letáčky společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. a proškoleného obchodního zástupce, 

který by po těchto akcích jezdil a prezentoval společnost. Z uvedeného je tedy zřejmé, 

že bude třeba na tuto marketingovou propagaci vynakládat určitou finanční částku, 

kterou se nyní pokusím vyčíslit v předpokládané výši. 

 

Tabulka č. 7 – Předběžná kalkulace marketingové komunikace 

 

Nákladová položka Částka v SKK/měsíc 
Akční noviny GASTROSUN SK, s.r.o. 15 000 
Pronájem převáděcího stánku 25 000 
Reklamní letáčky 10 000 
Odměna hostesce 5 000 
Odměna obchodnímu zástupci 15 000 
Celkem 70 000 

 

V tabulce č. 7 – Předběžná kalkulace marketingové komunikace jsem sestavil 

propočet plánovaných měsíčních nákladů na marketingovou propagaci a komunikaci se 

zákazníky. Je tedy zřejmé, že největší část nákladů bude vynakládána na technickou 

proveditelnost této marketingové propagace a komunikace, zatímco personální náklady 

ve srovnání s technickou náročností nebudou příliš významnou položkou. 
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14.2.6 Plán akcí marketingového výzkumu a zdokonalování 

marketingového informačního systému 

 

Poslední náležitostí marketingového plánu je sestavení plánu akcí marketingového 

výzkumu a zdokonalování marketingového informačního systému. V této oblasti 

společnost GASTROSUN SK, s.r.o. plánuje dotazníky, které by zákazníci měli možnost 

dobrovolně vyplnit a ohodnotit tak nabízený sortiment společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. a s ním i související poskytované služby. Tyto dotazníky by se staly důležitým 

podkladem pro další rozvoj společnosti a její zaměření, jelikož by pocházely přímo od 

zákazníků a znamenaly by tedy pro společnost názor pocházející od druhé obchodní 

strany, která je pro uzavření obchodu v podstatě klíčovou. 

Společnost GASTROSUN SK, s.r.o. zatím neplánuje zřizování marketingového 

informačního systému, jelikož, jak se osobně domnívám i já, to vzhledem k současné 

velikosti společnosti není potřeba. 
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15 Klíčové osobnosti a vedení účetnictví 

 

V této kapitole své diplomové práce bych se chtěl věnovat klíčovým osobám 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. a způsobu vedení účetnictví. Za klíčové osobnosti 

ve společnosti osobně spatřuji především osobu jednatele společnosti a její 

zaměstnance. 

 

 

15.1 Jednatel společnosti 

 

Jednatelem společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. je Michal Kubant, který současně 

vystupuje i jako jednatelem společnosti GASTROSUN, s.r.o. Jako jednatel společnosti 

je zodpovědný za její počínání na slovenském trhu, rozhoduje o jejích cílech a účelu, 

pro který byla založena. Pro urychlení jednání se slovenskými zákazníky zvolil na 

pobočce v Bratislavě zodpovědnou osobu za komunikaci se zákazníky Jaromíra Šmída, 

který může zastupovat Michala Kubanta v době jeho nepřítomnosti na pobočce 

v Bratislavě a současně je ho povinen informovat o všech skutečnostech, které 

v souvislosti s chodem společnosti vznikají. 

Michal Kubant se bude snažit o maximální zviditelnění společnosti GASTROSUN 

SK, s.r.o. na slovenském trhu a bude usilovat o plnění všech plánů, které pro společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. byly sestaveny. 

 

 

15.2 Zaměstnanci 

 

Zaměstnanci jakékoliv společnosti jsou tajemstvím jejího úspěchu a ani u 

společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. tomu není jinak. 
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Vzhledem k tomu, že je zatím zřízena pouze jedna provozovna budou postačovat 

celkem tři zaměstnanci na pozici asistenta nebo asistentky prodeje, operátora či 

operátorky kontaktního centra a skladníka. 

Na pozici asistenta prodeje je třeba středoškolského nebo vysokoškolského 

vzdělání, jelikož jako asistent prodeje bude zodpovědný za celý proces realizace 

prodeje. Touto osobou je již pan Jaromír Šmíd. Současně je pracovní náplní i běžná 

administrativní činnost spojená s chodem kanceláře a poradenský servis pro příchozí 

zákazníky se zájmem o nabízený sortiment společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

Pro pozici operátora kontaktního centra je požadováno středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou. Jako operátor kontaktního centra bude tato osoba 

zodpovědná za vyřízení telefonických, emailových, případně jinými dostupnými 

prostředky přijatých dotazů, zpráv a objednávek. Její povinností bude udržovat a 

rozšiřovat databázi zákazníků společnosti a současně bude sloužit i jako konzultant pro 

potencionální zákazníky, kteří svou objednávku chtějí realizovat pomocí dostupných 

komunikačních prostředků. 

Na pozici skladníka je vyžadováno základní nebo střední vzdělání ukončené 

výučním listem. Tato osoba bude odpovědná za vedení skladové evidence, přijímání a 

vydávání dodávek a organizaci kurýrní služby. 

Pracovní doba všech zaměstnanců bude následující. 

 

Tabulka č. 8 – Pracovní doba zaměstnanců 

 

Pracovní doba 
Pondělí - pátek 9:00 - 17:30 hodin 
Sobota 9:00 - 11:00 hodin 

 

Tabulka č. 8 – Pracovní doba zaměstnanců znázorňuje, jak budou mít zaměstnanci 

nastavenou pracovní dobu. Je zavedena rovněž pracovní sobota, o níž budou 

zaměstnanci v práci pouze tři hodiny a tyto tři hodiny si budou vykazovat jako nařízený 

přesčas, který jim bude vyplacen, případně si ho budou moci vybrat. 
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15.3 Vedení účetnictví 

 

Vzhledem k tomu, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. je založena jako 

společnost s ručení omezeným, je považována za účetní jednotku, z čehož vyplývá, že 

je povinna vést účetnictví. 

Pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. je výhodné pro tento účel využít služeb 

daňové a účetní kanceláře, jelikož s rozsahem na velikost její účetní agendy by bylo 

nevýhodné zaměstnávat účetní, která by zatím nebyla plně vytížená. 

V souvislosti s vedení účetnictvím byla tedy sjednána paušální platba ve výši 15 000 

- 20 000 Sk, která bude hrazena vždy do 10. dne následujícího měsíce po provedení 

účetních, daňových a mzdových služeb. 
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16 Náklady na počáteční kapitál 

 

Náklady na počáteční kapitál společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. nejsou příliš 

vysoké a zakladatelé společnosti se rozhodli vložit pouze minimální základní kapitál, 

který jim ukládá zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších právních 

předpisů. Minimální stanovená výše základního kapitálu je 200 000 Sk. 

 

  

16.1 Struktura kapitálu 

 

S ohledem na vkládanou výši základního kapitálu společnosti je zřejmé, že celý 

základní kapitál bude tvořen vlastními zdroji, které vloží zakladatelé. Vklad 200 000 Sk 

bude tedy splacen na zřízený bankovní účet společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. do 

doby, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Tuto skutečnost zakladatelé 

společnosti doloží. 

 

 

16.2 Odpisy 

 

Případné odpisy budou prováděny tím způsobem, že společnost GASTROSUN SK, 

s.r.o. bude od sebe rozlišovat účetní a daňové odpisy, o které bude na konci účetního 

období vždy potřeba upravit stanovený základ daně z příjmů právnických osob. 

Účetní odpisy budou tedy počítány v souladu se stanovenou dobou životnosti 

majetku a daňové odpisy se budou počítat v souladu se zákonem č. 595/2003 Sb., o dani 

z príjmov ve znění pozdějších právních předpisů. Již jsem zmínil, že společnost 

GASTROSUN SK, s.r.o. je daňovým rezidentem Slovenské republiky, a tudíž je třeba, 

aby se v tomto případě řídila slovenskou legislativou. 
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17 Rozvaha 

 

Rozvahu jsem se sestavil ke dni vzniku společnosti GASTROSUN SK, s.r.o., tedy 

k 3. 4. 2007, kdy byla společnost zapsána do Obchodného registra. 

Zahajovací rozvaha je odrazem toho, co bylo do společnosti vloženo pro začátek 

jejího podnikání, a tudíž má pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. tuto podobu. 

 

Schéma č. 1 – Zahajovací rozvaha společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

 

Aktiva Zahajovací rozvaha k 3. 4. 2007 Pasiva 
Bankovní účet 200 000 SKK 200 000 SKK Základní kapitál 
     
Aktiva celkem 200 000 SKK 200 000 SKK Pasiva celkem 

 

Na základě Schématu č. 1 – Zahajovací rozvaha společnosti GASTROSUN SK, 

s.r.o. jsme schopni říci, že základní kapitál byl splacen ve výši 200 000 SKK ke dni 

vzniku společnosti v plné výši a forma splacení tohoto vkladu byla na bankovní účet. 

Důležité je, že strana aktiv se rovná straně pasiv, jelikož aktiva nám značí, jaký majetek 

společnost má, a strana pasiv nám říká, z čeho byl majetek společnosti pořízen. V tomto 

případě byl celý majetek společnosti pořízen vlastními zdroji. 
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18 Rozpočet 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat sestavením rozpočtu společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. pro první rok její podnikatelské činnosti. 

 

 

18.1 Výpočty 

 

18.1.1 Očekávané náklady na 1 měsíc 

Tabulka č. 9 – Očekávané náklady na 1 měsíc 

 

Očekávané náklady na 1 měsíc 
Mzdové náklady   
Asistent prodeje 20 000 SKK 
Operátor kontaktního centra 18 000 SKK 
Skladník 15 000 SKK 
Sociální a zdravotní pojištění 18 550 SKK 
Mzdové náklady celkem 71 550 SKK 
Režie   
Nájemné 30 000 SKK 
Elektřina 10 000 SKK 
Telefon + Internet 6 000 SKK 
Jiné 10 000 SKK 
Režie celkem 56 000 SKK 
Nákup provozního materiálu do prodejny 10 000 SKK 
Vedení účetnictví 20 000 SKK 
Pojištění 10 000 SKK 
Odměna jednateli společnosti ze záv. činnosti 30 000 SKK 
Sociální a zdravotní pojištění z odměny jednateli ze záv. činnosti 10 500 SKK 
Náklady na dopravu zboží 40 000 SKK 
Náklady na servisní služby 20 000 SKK 
Školení zaměstnanců 5 000 SKK 
Reklama 70 000 SKK 
Náklady celkem 470 600 SKK 
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18.1.2 Očekávané tržby za 1 měsíc 

 

V případě očekávaných tržeb za jeden měsíc bude pro mne východiskem Tabulka č. 

6 -  Plán prodeje v peněžních jednotkách, který jsem sestavil v souvislosti s vytvářením 

marketingové strategie. Pro zjednodušení však budu Tabulku č. 6 modifikovat pro účely 

zjištění zisku. Z Tabulky č. 6 – Plán prodeje v peněžních jednotkách je zřejmé, že 

celková předpokládaná tržba za jeden měsíc je 2 842 350 SKK. My však víme, že 

z tohoto obratu je náše marže průměrně pouze 20 % v podobě provize za 

zprostředkování tohoto obchodu. Z tohoto důvodu bude Tabulka č. 10 – Očekávané 

tržby za 1 měsíc vypadat následovně. 

 

Tabulka č. 10 – Očekávané tržby za 1 měsíc 

 

Název gastronomického zboží Výrobce Cena celkem 20 % provize 
Překapávač kávy MONDO 2 BRAVILOR BONAMAT 20 320 SKK 4 064 SKK 

Filtry papírové košíčkové BRAVILOR BONAMAT 1 640 SKK 328 SKK 
Plastový násypník BRAVILOR BONAMAT 310 SKK 62 SKK 
Skleněné konvice BRAVILOR BONAMAT 3 800 SKK 760 SKK 

RENEGIT odvápňovač BRAVILOR BONAMAT 800 SKK 160 SKK 
Pultová vyhřívaná vitrína se zvlhčováním CB 81 580 SKK 16 316 SKK 

Pultová chladící vitrína s ventilátorem CB 119 780 SKK 23 956 SKK 
Horkovzdušná trouba GN2/3 CB 60 580 SKK 12 116 SKK 

Pec na pizzu CB 29 990 SKK 5 998 SKK 
Balička CB 16 490 SKK 3 298 SKK 

Plynová pečící plotna GAYC 33 980 SKK 6 796 SKK 
Elektrická pečící plotna GAYC 68 970 SKK 13 794 SKK 

Elektrická trouba GAYC 45 980 SKK 9 196 SKK 
Elektrická fritéza GAYC 63 960 SKK 12 792 SKK 

Model na výrobu ledové tříště GBG 39 990 SKK 7 998 SKK 
Průběžný toaster MIRROR 38 990 SKK 7 798 SKK 

Elektrická pec na pizzu MIRROR 61 990 SKK 12 398 SKK 
Kontaktní gril MIRROR 243 980 SKK 48 796 SKK 

Udržovač hranolků - INFRA MIRROR 137 980 SKK 27 596 SKK 
Chladící stůl na přípravu pizzy MORETTI FORNI 213 980 SKK 42 796 SKK 

Ohřívací lampa na pizzu MORETTI FORNI 23 980 SKK 4 796 SKK 
Kráječ pizzy MORETTI FORNI 73 980 SKK 14 796 SKK 

Elektrická pec na pizzu MORETTI FORNI 69 990 SKK 13 998 SKK 
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Spirálový hnětač těsta MORETTI FORNI 59 980 SKK 11 996 SKK 
Plynová pec na pizzu MORETTI FORNI 277 490 SKK 55 498 SKK 

Mikrovlnná trouba MEDIUM DUTY PANASONIC 79 960 SKK 15 992 SKK 
Mikrovlnná trouba HEAVY DUTY PANASONIC 89 980 SKK 17 996 SKK 

Espresso kávovar ARIANNE QUALITY ESPRESSO 129 980 SKK 25 996 SKK 
Barový mixer SANTOS 8 000 SKK 1 600 SKK 
Shaker mixer SANTOS 22 800 SKK 4 560 SKK 
Krouhač sýra SANTOS 17 000 SKK 3 400 SKK 

Drtič ledu SANTOS 45 000 SKK 9 000 SKK 
Výrobník kloboučkového ledu SIMAG 53 800 SKK 10 760 SKK 
Výrobník na plné kostky ledu SIMAG 32 500 SKK 6 500 SKK 

Nářezový nástroj LIGHT DUTY SIRMAN 54 950 SKK 10 990 SKK 
Nářezový nástroj MEDIUM DUTY SIRMAN 109 950 SKK 21 990 SKK 
Nářezový nástroj HEAVY DUTY SIRMAN 139 960 SKK 27 992 SKK 
Poloautomatický nářezový nástroj SIRMAN 267 960 SKK 53 592 SKK 

Celkem   2 842 350 SKK 568 470 SKK 
 

Z Tabulky č. 10 – Očekávané tržby za 1 měsíc je tedy zřejmé, že tržba, se kterou 

může společnost GASTROSUN SK, s.r.o. kalkulovat, je ve výši 568 470 SKK. 

 

 

18.1.3 Výpočet výsledku hospodaření 

 

Tabulka č. 11 – Výpočet výsledku hospodaření 

 

Očekávaný zisk před zdaněním 782 960 SKK 
Odečet daně z příjmů PO (19 %) 148 751 SKK 
Očekávaný disponibilní zisk po zdanění za 1. rok 634 209 SKK 

 

V Tabulce č. 11 – Výpočet výsledku hospodaření jsem postupoval následovně. 

Očekávaný zisk před zdaněním jsem uvažoval průměrnou vypočtenou provizi za jeden 

měsíc ve výši 568 470 SKK, kterou jsem vynásobil osmi měsíci (květen – prosinec). 

Duben jsem neuvažoval, jelikož v tomto měsíci společnost vznikla a osobně se 

domnívám, že by to vedlo ke zkreslujícím údajům. Současně jsem odečetl náklady. 

Z vypočteného základu daně jsem vyčíslil daň z příjmů právnických osob, která na 

Slovensku činí 19 %. Na základě rozdílu mezi očekávaným ziskem před zdaněním a 
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daní z příjmů právnických osob jsem získal očekávaný disponibilní zisk po zdanění za 

1. rok podnikání ve výši 634 209 SKK. 

 

 

18.1.4 Cash flow za 1 rok 

 

Tabulka č. 12 – Cash flow za 1 rok 

 

Cash flow za 1 rok 
Příjmy 4 547 760 SKK 
Výdaje (s připočtením daně) 3 913 551 SKK 

Rozdíl 634 209 SKK 
 

Na základě propočtů v Tabulce č. 12 – Cash flow za 1 rok jsem zjistil, že se 

pohybuje ve výši 634 209 SKK. Reálný tok peněz je tedy 634 209 SKK a je tedy 

shodný s výsledkem hospodaření po zdanění. 

 

 

18.2 Ostatní výpočty 

 

18.2.1 Výnosnost vlastního kapitálu před zdaněním 

 

zisk před zdaněním  782 960,- 

   =   = 3,915 = 391,5 % 

vlastní kapitál   200 000,- 
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18.2.2 Výnosnost vlastního kapitálu po zdanění 

 

čistý zisk  634 209,- 

    =    = 3,171 = 317,1 % 

celková aktiva  200 000,- 

 

 

18.2.3 Výpočet rentability tržeb 

 

čistý zisk      634 209,- 

  =    = 0,139 = 13,9 % 

tržby       4 547 760,- 
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19 Porovnání investice vložené do společnosti „GASTROSUN SK, 

s.r.o.“ s jinými možnými typy investic 

 

V této poslední kapitole své diplomové práce bych chtěl velice stručně pojednat o 

dalších možnostech investice finančních prostředků, které byly do podnikání vloženy. 

Důvodem pro tuto analýzu je skutečnost, že bych chtěl prokázat, jestli rozhodnutí vložit 

finanční prostředky do podnikání byly správné s ohledem na plánovanou kalkulaci 

v podnikatelském záměru, nebo by bylo vhodnější tyto finanční prostředky investovat 

do něčeho jiného. Této analýze jsem se rozhodl podrobit možnost uložení peněz do 

nemovitostí. Rovněž jsem zvažoval další typy investic jako investici do dluhopisů, akcií 

nebo podílových fondů, ale s ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o finanční 

prostředky ve výši 200 000 Kč, považuji analýzu pro tyto investice jako zbytečnou, 

jelikož výsledek je zřejmý již na první pohled, že by tyto typy investic v porovnání 

s podnikatelským záměrem neobstály. Proto jsem se rozhodl uvést pouze jeden případ 

v praxi vyskytují jako alternativní pro investování finančních prostředků. 

 

 

19.1 Investice do nemovitostí 

 

Jako investici do nemovitosti jsme koupili garáž v lokalitě Brno – Lesná za 200 000 

Kč. Tržní nájemné za 1 rok představuje 36 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč). 

Za jeden rok tedy díky této investici vyděláme na nájemném 36 000 Kč. 

 

19.1.1 Výnosnost vlastního kapitálu před zdaněním 

 

zisk před zdaněním   36 000,- 

   =   = 0,18 = 18 % 

vlastní kapitál   200 000,- 
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19.2 Statistika všech investic 

 

Nyní bych chtěl sestavit sumarizační tabulku, ve které porovnám investici do 

podnikání, uložení peněz na bankovním účtu a investici do nemovitostí. Pro srovnání 

použiji ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu před zdaněním. 

 

Tabulka č. 13 – Statistika všech investic 

 

Druh investice Investovaná částka Výnosnost VK před zdaněním 
Podnikání 200 000 SKK 391,50% 
Investice do nemovitostí 200 000 SKK 18% 

 

Z Tabulky č. 13 – Ze statistik obou investic je na první pohled zřejmé, že nejvíce 

rentabilní z hlediska výnosnosti vlastního kapitálu před zdaněním je investice do 

podnikání, jako druhá je investice do nemovitostí.  

Investice do podnikání byla tedy vhodně zvolenou variantou pro daný objem 

finančních prostředků. 
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20 Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou vypracování 

podnikatelského záměru pro společnost GASTROSUN SK, s.r.o. Tato společnost 

vznikla dne 3. dubna 2007 na území Slovenské republiky pod záštitou české společnosti 

GASTROSUN, s.r.o. Její založení tedy provázeli bohatě nasbírané zkušenosti jejích 

zakladatelů. 

Celá diplomová práce byla koncipována na detailní analýzu zakládání společnosti 

GASTROSUN SK, s.r.o. na Slovensku jako daňového rezidenta Slovenské republiky. 

Již v úvodu po vymezení obecných náležitostí společnosti byla provedena expertní 

analýza právní formy podnikání, která potvrdila, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

byla vhodně založena jako společnost s ručením omezeným.  

Rovněž byla provedena analýza konkurenčního prostředí a analýza SW-OT. Velice 

detailně jsem se věnoval vypracování strategického a marketingového plánu, jelikož 

tyto dva plány jsou nosné pro úspěšnou realizaci společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. 

na slovenském trhu. Je velice důležité, aby si společnost na Slovensku vybudovala silné 

zázemí pod záštitou kvalitní značky, kterou budou zákazníci vyhledávat. Jakmile bude 

tohoto dosaženo, můžeme hovořit o tom, že společnost GASTROSUN SK, s.r.o. 

dosáhla cílů, které si vymezila v tomto podnikatelském záměru. 

Rovněž jsem neopomněl sestavit analýzu i pro jiné typy investic, abych prokázal, že 

investice do podnikání byla vhodně zvolenou možností investování. Mnou provedená 

analýza tuto moji hypotézu potvrdila. 

Cílem této diplomové práce bylo, aby byl vypracován komplexní a ucelený 

podnikatelský záměr pro založení společnosti GASTROSUN SK, s.r.o. Za významné 

považuji, že mnou sestavený podnikatelský záměr je alespoň podle mého názoru dobře 

realizovatelný v praxi. Dílčím cílem této diplomové práce bylo porovnat investici, která 

do tohoto podnikání byla vložena s jinými typy investic, což jsem provedl. Analýza 

jiných typů investic v komparaci s investicí do podnikání prokázala, že nejvýhodnější 

z hlediska výnosnosti vlastního kapitálu před zdaněním je investice do podnikání. 

Osobně se domnívám, že cíl diplomové práce se mi podařilo naplnit a doufám, že se 

stane inspirací i pro sestavení jiných podnikatelských záměrů. 
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Seznam dalších použitých informačních zdrojů: 

 
1. interní materiály společnosti GASTROSUN, s.r.o. a GASTROSUN SK,s.r.o. 

 

2. časopisy: Beverage gastro 

                    Le Cigareevin 

                    Fany info 

 

3.. internetové stránky:http:// www. gastrosun.cz, 

                                     http:// www. gastrosun.sk 
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