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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení 

jazzového klubu a meeting pointu v Brně. Práce je rozdělena na tři části: teoretická 

východiska práce, část analytickou a část návrhovou. Teoretická východiska se zaměřují 

na získání potřebných teoretických poznatků k vytvoření podnikatelského plánu. 

V analytické části se potom autor zaměřuje na zhodnocení podmínek trhu a v návrhové 

části posléze dojde k vytvoření samotného podnikatelského plánu se všemi náležitostmi. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, analýza 

trhu, finanční plán, hudební klub, cash-flow, rozvaha 

 

Abstract 

This diploma thesis is targeting on creating business plan for jazz club and meeting point 

in city Brno. The thesis is divided in three parts, which are theoretical ground of work, 

analysis and solution part. Goal of theoretical ground is to learn basic theoretical 

knowledges needed for creating business plan. The author is rating conditions on targeted 

market in analytic part and in the solution part the author creates the business plat itself 

with all the necessities. 

 

Key words 

Business plan, SWOT analysis, SLEPT analysis, Porter five forces model, market 

analysis, business plan, music club, cash-flow, billance  
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Úvod 

Jazz a swing. Tento hravý hudební žánr, za který můžeme vděčit Afroameričanům, vznikl 

na počátku 20. století. Není pochyb, že jazz položil základ několika současným hudebním 

stylům, jako právě swingu, funky (mix jazzu a disko muziky) apod. Mezi hudebníky si 

jazz a swing uchovává popularitu právě díky své hravosti a nenásilnosti. Jazzové koncerty 

a swingové tančírny ročně navštěvuje nezanedbatelné množství diváků a tanečníků. 

Tradici si již vybudoval Moravia Music Fest, který se koná v Brně a který letos čeká již 

11. ročník. 

V Brně jsou dle informací dostupných z různých internetových zdrojů čtyři 

nejvýznamnější jazzové kluby a kavárny: Stará Pekárna, Klub Alterna, Jazzová kavárna 

Podobrazy a Music Lab. Toto jsou místa, která se vyznačují tím, že převážná většina 

koncertů se nese právě v jazzovém nebo swingovém duchu.  

Pokud se snažíte na internetu najít lektora jazzové výuky hry na libovolný nástroj nebo 

zpěvu, není to lehký úkol. Proto se klub zaměří i na pronájem svých prostor k výuce na 

hudební nástroje či zpěv. 

Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro „jazzovo-

swingový klub a meeting point“ pro lidi, kterým tento hudební žánr imponuje a chtějí 

trávit večery či odpoledne tím, že budou tuto muziku poslouchat nebo sami sebe v tomto 

stylu zdokonalovat. Čím se klub Jazzyk odlišuje od již fungujících klubů a konceptů 

zaměřujících se na tento hudební styl? Právě tím, že se nejedná o klub v právem slova 

smyslu. Ano, budou zde koncerty, a ano, bude zde při „nekoncertních“ večerech fungovat 

bar/kavárna. Rozdíl je však v tom, že v době, kdy nejsou žádné koncerty, budou volné 

prostory k dispozici předem smluvně domluveným lektorům, kteří budou využívat 

zázemí v prostorách klubu k výuce hry na hudební nástroje a zpěvu. Celý koncept bude 

podrobněji vysvětlen, jak budeme postupovat hlouběji do diplomové práce. 

Práce je rozdělena na tři části: část teoretickou, část analytickou a část praktickou. V 

teoretické části se práce soustředí na vymezení základních pojmů, postupů a standardů 

při sestavování podnikatelského záměrů. Vymezíme si pojem podnikání jako takový. 

Jedním z prvních kroků při zakládání podniků je volba právní formy podnikání. Za tímto 

účelem se v práci seznámíme s právními formami podnikání, které vymezuje zákon 
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č. 90/2012 Sb, a to zákon o obchodních korporacích. Pro účely zpracování analytické 

části práce je nezbytné seznámení se s nejpoužívanějšími analýzami. Jedná se o analýzy 

makro a mikro prostředí. V poslední části analýz se zaměříme na oblast marketingu a 

marketingového výzkumu, který je nezbytný pro „nastartování“ kteréhokoliv podnikání. 

Dále pro účely vytvoření podnikatelského záměru bude nedílnou součástí seznámení se s 

tím, jakým způsobem se sestavuje finanční plán. 

K vypracování analytické části slouží poznatky z teoretického seznámení s metodami 

analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Pro makro prostředí bude využita SLEPT analýza 

a Porterův model 5 sil, jejichž výstupem je sestavení SWOT analýzy. 

Praktická část bude rovněž vycházet z poznatků získaných v teoretické části. Zde bude 

stanovena právní forma podnikání, výběr nemovitosti, ve které se klub bude nacházet, a 

hlavním bodem bude sestavení tříletého finančního plánu. Na základě finančního plánu a 

následného zjištění bodu zvratu budou vyvozeny závěry a doporučení, které jsou nutné 

pro převedení myšlenky z podnikatelského záměru ve skutečnost.    
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Cíl a metodika práce 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru, který vystihne a shrne 

vše podstatné pro vybudování jazzovo-swingového klubu a meeting pointu. Pro získání 

potřebných informací pro veškerá rozhodnutí a směřování budou vypracovány podrobné 

analýzy. Dílčím cílem práce je sestavení finančního plánu, který bude vytvářet obraz o 

tom, jak se pravděpodobně podniku v následujících třech letech povede. 

Metodika práce 

Práce byla vypracována na základě literární rešerše teoretických východisek, ze kterých 

celá práce vychází.  

V analytické části byla získána primární data, která sloužila jako podklady pro 

vypracování analýz. V analytické části se však nepracuje pouze s primárními daty, ale i 

s daty sekundárními. Výstupem analýz bylo zjištění slabých a silných stránek a 

příležitostí a hrozeb. Primární data byla získána na základě studií a formou dotazníku, 

sekundární data byla získána sběrem dat z různých statistických zdrojů a již 

realizovaných výzkumů.  

K práci je celkově přistupováno synteticky, autor se tedy zabývá nejprve menšími částmi, 

které následným spojením vytváří podnikatelský plán. Analytické části podnikatelského 

plánu vycházejí z analytické části práce a jiných analytických metod (především sběru 

sekundárních dat). Části podnikatelského plánu, jako finanční plán, jsou naopak 

zpracovávány metodami kalkulací, které jsou však s předchozími analýzami úzce spjaty.  
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1 Teoretická východiska práce 

V této části práce se autor zaměřuje na literární rešerši teoretických východisek, která je 

nutná zvlášť k sestavení podnikatelského plánu. Práce se zde zaměřuje na nejstěžejnější 

teoretické poznatky získané z různých publikací. 

1.1. Podnikání a podnikatel 

Nejprve se zaměřme na to, co to vlastně podnikání je. Podnikání je definováno 

v obchodním zákoníku, § 2: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku.“  

Dále je v § 2 obchodního zákoníku vymezeno, kdo je podnikatelem: 

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštních předpisů.“ 

V § 5 obchodního zákoníku je definice toho, co je to podnik: 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

která patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit.“ [1] 

1.2. Právní formy podnikání 

V této části se autor zaměřuje na vymezení právních forem podnikání. Budou vymezeny 

podniky dle právní formy, což je základní znak rozdělení podniků. Podniky podle právní 

formy dělíme na podniky jednotlivce, osobní společnosti a kapitálové společnosti.  

Podniky jednotlivce jsou vlastněny jednou osobou (fyzickou osobou). Výhodou podniků 

jednotlivce je nízká kapitálová náročnost, jsou regulovány pouze živnostenským 
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zákonem a podnikatel může provádět změny velmi rychle. Mezi nevýhody podniků 

jednotlivce se řadí obtížnost získávání kapitálu, za své závazky ručí podnikatel 

v neomezené výši a firma, pokud majitel nemá nástupce, který by nesl jméno po 

původním majiteli, zaniká úmrtím fyzické osoby. Podniky jednotlivce jsou nejčastěji 

provozovány na základě živnosti. 

1.2.1. Živnost 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o nejčastější formu podniku jednotlivce. Aby bylo 

možné provozovat živnost je dle § 6 živnostenského zákona nutné splňovat několik 

podmínek: 

a) Svéprávnost, která může být však nahrazena při svolení soudu k souhlasu 

zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování živnosti, 

b) Bezúhonnost (Žádající o živnost nesmí být pravomocně odsouzen pro 

úmyslně spáchaný trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s podnikáním, 

anebo s předmětem podnikání, který je žádán či ohlašován, pokud se na tuto 

osobu nehledí jako neodsouzenou) [2] 

Živnosti jsou dle § 9 živnostenského zákona rozděleny na: 

a) Ohlašovací – při splnění zákonných podmínek je lze provozovat na základě 

ohlášení a dělí se na: 

· Řemeslné – vyžadují výuční list v daném oboru (řeznictví, mlynářství, 

cukrářství, uzenářství apod.) 

· Vázané – vyžadují výuční list v oboru, maturitu v daném oboru či 

vysokou školu v daném oboru (oceňování majetku, oční optika, výroba 

nebezpečných látek apod.) 

· Volné – volné živnosti je možné získat bez odborné způsobilosti, pro 

získání této živnosti postačuje pouze splnění obecné podmínky dané 

živnostenským zákonem 

b) Koncesované – žadatel o tuto živnost musí získat koncesi [3]  
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1.2.2. Osobní společnosti 

Mezi osobní společnosti se řadí veřejná obchodní společnost (v. o. s) a komanditní 

společnost (k. s.). Komanditní společnost má ještě tu zvláštní povahu, že se dá 

klasifikovat jednak jako osobní společnost, jednak jako kapitálová společnost. 

Veřejná obchodní společnost 

Ve veřejné obchodní společnosti podnikají dle definice alespoň dvě fyzické osoby 

spojené pod jednou firmou. Oba tito podnikatelé ručí za závazky společnosti celým svým 

majetkem, a to společně a nerozdílně. Pro to, aby mohla veřejná obchodní společnost 

vzniknout, je nezbytné sepsání společenské smlouvy a zapsání do obchodního rejstříku. 

Není stanovena minimální výše základního kapitálu. 

Komanditní společnost 

Tato společnost kombinuje prvky v. o. s. a s. r. o. (společnost s ručením omezeným, bude 

popsána v další části práce). Zde figurují dva typy společníků: 

- Komanditisté – ti ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů, 

pokud je však jméno komanditisty v názvu společnosti, ručí za své závazky 

stejně jako komplementář 

- Komplementář – ručí za závazky celým svým majetkem 

K obchodnímu vedení společnosti má oprávnění pouze komplementář, který je zároveň 

statutárním orgánem společnosti. Předepsaná nejmenší výše vkladu je stanovena pouze 

pro komanditisty, a to ve výši 5 000 Kč. [4] 

1.2.3. Kapitálové společnosti 

Společníci kapitálových společností se na podnikání podílejí kapitálově, a to předem 

určeným vkladem, a ne, jak to platí u osobních společností, osobní účastí. Typickým 

rysem kapitálových společností je ručení společníků za závazky společnosti do výše 

svých nesplacených vkladů. Do kapitálových společností se řadí společnost s ručením 

omezeným a akciové společnosti. 

Společnost s ručením omezeným 

Společnosti s ručením omezeným jsou společnosti, které si ze zákona vytváří základní 

kapitál a mohou být založeny jak fyzickými osobami, tak osobami právnickými. 
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Minimální výše vkladu byla roku 2014 změněna z 200 000 Kč na 1 Kč. Společnost za své 

závazky ručí celým svým majetkem. Společníci však ručí za závazky do výše úhrnu svých 

nesplacených vkladů.  

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným je valná hromada, v níž mají společníci 

podíl na rozhodování na základě výše svého vkladu. Dalším orgánem je statutární orgán, 

a tím je jednatel či jednatelé. Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmu právnických osob 

19% sazbou. Následně se poměrově rozděluje mezi společníky na základě vloženého 

kapitálu. Rozdělený zisk následně ještě podléhá dani z příjmu fyzických osob. Výhodou 

založení s. r. o. je podstatně jednodušší založení než založení akciové společnosti. 

Akciová společnost 

V akciové společnosti je základní kapitál tvořen rozdělením na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě. Akciovou společnost může založit jedna právnická osoba nebo více 

fyzických osoba. Pokud je akciová společnost zakládána bez veřejné nabídky, je 

minimální výše základního kapitálu stanovena na 2 miliony Kč. Pokud je však společnost 

zakládána s veřejnou nabídkou, je zákonem vyžadovaný kapitál stanoven na 20 milionů 

Kč. Mezi výhody akciové společnosti se řadí omezené ručení a neomezená životnost, 

snadné převedení vlastnictví a poměrně snadné zvyšování kapitálu. Nevýhodou je vysoká 

obtížnost založení a náklady na něj spojené s potřebou zapojení právních a poradenských 

firem. 

Legislativa upravuje vnitřní organizaci akciové společnosti. Valná hromada volí 

představenstvo (řídí společnost – statutární orgán) a dozorčí radu (vrcholový kontrolní 

orgán). Představenstvo jmenuje vrcholové vedení. Je možné, aby ve svých stanovách 

akciová společnost upravila model tvorby orgánů. 

1.2.4. Družstvo 

V několika publikacích je družstvo popsáno jako organizace, která nesměřuje k dosažení 

zisku, ale k podpoře hospodářských zájmů svých členů. Existují družstva spotřební, 

nákupní, úvěrová, výrobní, velkoobchodní aj. Tento typ podniků je populární především 

v Evropě, na rozdíl od USA, kde převažuje akciové vlastnictví zaměstnanců. 

Legislativně je družstvo definováno jako společenství neomezeného počtu osob, které 

bylo založené za účelem podnikání nebo k zajištění hospodářských, sociálních či jiných 
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potřeb svých členů. Dle zákona je minimální počet členů stanoven na 5. Pokud jsou členy 

družstva právnické osoby, je nutný počet stanoven na 2. 

Základní vklady družstva, pokud není určeno stanovami jinak, musí být nejméně 50 000 

Kč. Nejvyšším orgánem je členská schůze, kde každý člen má jeden hlas. Statutární orgán 

je tvořen představenstvem, které vykonává usnesení členské schůze a je jí odpovědný za 

svou činnost. Kontrolní komise je orgánem kontrolním, který kontroluje veškerou činnost 

družstva a jeho činností je i projednání stížností. [5] 

1.2.5. Jiné dělení podniků 

Podniky lze dále dělit následujícími způsoby: 

1) Podle sektorů a hospodářských odvětví 

a. Veřejný, soukromý a smíšený 

b. Primární (získávají statky z přírody), sekundární (zpracovávají statky 

vyrobené primárním sektorem) a terciální (služby) 

c. Zemědělství, průmysl a služby 

2) Podle velikosti – zde má velkou roli, podle jakých hledisek se podniky dle 

velikosti posuzují (počet zaměstnanců, roční obrat, roční zisk apod.) 

Nejčastěji se podniky dělí na malé, střední a velké. Nalezneme ale však i 

dělení na mikropodniky, malé, střední a velké.  

3) Podle převládajícího výrobního faktoru 

a. Pracovně náročné podniky – zvlášť velký podíl nákladů tvoří mzdy 

b. Investičně náročné podniky – mají aktiva tvořena z velké části 

dlouhodobými aktivy 

c. Materiálově náročné podniky – vysoký podíl nákladů tvoří náklady na 

suroviny [6] 
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1.3. Malé a střední podnikání 

Jelikož se v této práci pojednává o zakládání nového podniku, je tato práce úzce spjatá 

právě s oblastí malého a středního podnikání. V této kapitole si vymezíme, co malé a 

střední podnikání obnáší, jakou podporu tyto subjekty od různých institucí získávají, jaké 

má výhody a nevýhody. 

1.3.1. Vymezení základních pojmů 

Malé a střední podnikání je definováno Evropskou unií, a to od 7. února roku 1996. Toho 

dne přijala Evropská komise doporučení, které bylo adresováno všem členským zemím, 

Evropské investiční bance a Evropskému investičnímu fondu. Potřeba této definice 

vycházela z požadavků na vytvoření stejných podmínek pro všechny podnikatelské 

subjekty. Základními kritérii byla zvolena tato kritéria: 

· počet zaměstnanců, 

· obrat, 

· celková aktiva, 

· nezávislost. 

Nejhlavnějším kritériem je počet zaměstnanců, ostatní kritéria mají doplňkovou, ale 

nutnou funkci.  

Nyní se podíváme, jak jsou definovány jednotlivé typy malých a středních podniků na 

základě výše uvedených kritérií: 

Střední podniky mají: 

· méně než 250 zaměstnanců a: 

· roční obrat, který nepřekročí 40 milionů ECU 

· nebo celkovou roční bilanční sumu, která nepřekračuje 27 milionů ECU 

· a jsou nezávislé → více než 25 % kapitálu a hlasovacích práv patří podniku a ne 
jinému subjektu. 

Malé podniky mají: 

· méně než 50 zaměstnanců a: 

· roční obrat, který nepřekročí 7 milionů ECU 
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· nebo celkovou roční bilanční sumu, která nepřekračuje 5 milionů ECU 

· a splňují kritérium nezávislosti. 

Mikropodniky mají: 

· méně než 10 zaměstnanců. [7] 

1.3.2. Podpora malého a středního podnikání 

V každé vyspělé společnosti fungují statisíce či dokonce miliony podnikatelů. Častá 

skutečnost je, že nezanedbatelné množství podnikatelů končí neúspěšně se značnými 

finančními ztrátami. Každému podnikateli je tedy doporučováno prozkoumat možnosti, 

které jsou různými institucemi nabízeny. Podporu poskytovanou institucemi lze rozdělit 

na dvě skupiny: 

· informační podpora, 

· finanční podpora. 

Dále lze podporu rozlišit z hlediska původu poskytujícího subjektu. Ty dělíme 

následovně: 

· vládní organizace, které jsou zaměřené na poskytování různých služeb, 

· nevládní organizace, které fungují na bázi neziskových organizací (zpravidla), 

· jiné podnikatelské subjekty. 

Organizace poskytující služby 

Mezi vládní organizace, které vytvářejí programy pro podporu v podnikání, řadíme 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). To vytváří množství institucí, které 

poskytují služby v oblasti rozvoje malých a středních firem. Tyto programy figurují 

celostátně. Další instituce, která vytváří podobné programy, je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR (MMR), jehož programy fungují spíše na regionální úrovni. Mezi takto zřízené 

instituce patří: 

· CzechInvest – zřízeno MPO jako národní rozvojová agentura, 

· Regionální poradenská a informační centra (RPIC) a podnikatelská a inovační 

centra (BIC) – po vzoru EU zřízeno MMR, 

· CzechTrade – zřízeno MPO jako agentura na podporu obchodu, 
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· Design centrum (DC ČR) – předmětem je aktivizace výroby, obchodu a 

spotřebitelské veřejnosti k uplatnění designu jako součást životního stylu, 

· Národní vzdělávací fond (NVF) nezávislá nezisková organizace založená MPSV,  

· Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) – příspěvková organizace zřízená 

MMR, 

· informační portály. 

Nevládní organizace zabývající se rozvojem malého a střední podnikání představují 

široké spektrum, které poskytuje řadu využitelných služeb. Patří sem: 

· Hospodářská komora (HK) – důležitá forma zájmového sdružení, poskytuje 

odborný a etický dohled a dále širokou škálu užitečných informací, 

· Agrární komora (AK) – pomáhá podnikatelům pohybujícím se v zemědělství, 

potravinářství a lesnictví, 

· Svaz obchodu ČR – nezávislé, dobrovolné a otevřené zájmové sdružení, které 

reprezentuje svazy, asociace apod., 

· Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

· Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR. 

Poslední skupinou jsou privátní organizace, to jsou firmy, které nabízejí podporu 

začínajícím nebo fungujícím podnikatelům. 

Finanční programy pro podporu podnikání 

Tato podpora je poskytována z veřejných rozpočtů a to formou: 

· záruky za bankovní úvěry, za leasing a návrhy na účast v obchodní veřejné 

soutěži, 

· příspěvky k úhradě úroků z úvěrů, 

· zvýhodněné úvěry, 

· návratné finanční výpomoci, 

· příspěvky a dotace. [8] 
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1.3.3. Výhody a nevýhody malého a středního podnikání 

Výhody 

Mezi výhody malého a středního podnikání se dají zařadit skutečnosti zmíněné 

v předchozí kapitole, a to z toho důvodu, že je opravdu velké množství způsobů, jakými 

podnik může získat podporu. 

Další výhodou je poměrně nízká administrativní náročnost na založení malých a středních 

podniků.  

Nevýhody 

Nevýhody malých a středních podniků identifikujeme v oblasti výrobní a v oblasti 

marketingu. Co se výrobní oblasti týče, zde je to způsobeno nízkou koncentrací a malou 

možností shromažďování výroby, která je často spojena s nižším stupněm 

technologického rozvoje. Malé podniky nemají možnost objednávat materiál v tak 

velkém množství jako podniky větší.  

V marketingové oblasti je zde problém s častým nedostatkem prostředků pro propagaci a 

reklamu, z toho vyplývá snížená schopnost ovlivňování poptávky.  

Tyto nevýhody plynou z velikosti těchto drobných podniků. Daleko obtížnější je pro malé 

a střední podniky angažovat se v zahraničním obchodě, nemají prostředky pro získávání 

většího množství zaměstnanců do správy a administrativních činností a jsou relativně více 

zatíženy ekologickými nařízeními. [9]  



 

24 

 

1.4. Analýza podniku 

Analýza provází všechny činnosti a je prováděna na každém kroku. Není překvapením, 

že i vstupy podnikatelských plánů, a nejen podnikatelských, jsou výstupy analýz. Analýza 

pro již fungující podniky je však již podstatně přesnější, jelikož se zakládá na 

zkušenostech, kdežto analýza pro vznikající, doposud nevzniklý podnik je založena spíše 

na intuici a hodnocení zakladatele samotného. Výstupem analýzy podniku je SWOT 

analýza, jejímuž vzniku předchází analýzy: SLEPT (PEST), Porterův model 

konkurenčních sil a McKinseyho analýza „7s“. [10]. Tato kapitola bude rozvinuta 

základním článkem SWOT analýzy, a to analýzou makroprostředí. 

1.4.1. SLEPT analýza 

Tato analýza zkoumá obecné faktory prostředí, ve kterém se firma pohybuje (v případě 

podnikatelského plánu pohybovat bude). Analýza se zaměřuje na rozebrání faktorů: 

Sociálních (S), legislativních (L), ekonomických (E), politických (P) a technologických 

(T). [11] 

Sociální faktory 

Analýza sociálních faktorů se zaměřuje na životní styl a míru různorodosti společnosti. 

Velkou roli zde má migrace obyvatelstva, úroveň vzdělání a jiné demografické faktory 

(např. úmrtnost, stárnutí, věk, apod.). Jakou roli ve společnosti mají muži a jakou ženy, 

náboženské a kulturní zvyklosti. 

Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory se řadí hlavně zákony a to, jak zákony a vládní nařízení ovlivňují 

tržní prostředí.  

Ekonomické faktory 

Tyto faktory zahrnují prakticky všechny makroekonomické ukazatele. Jedná se 

především o vývoj HDP, úrokové sazby, měnové kurzy, v jaké fázi ekonomického cyklu 

se nacházíme, míra nezaměstnanosti, inflaci, rozpočet a další faktory. 

Politické faktory 

Politické faktory zkoumají to, jak je země politicky stabilní (stabilita vlády), v jakých 

nadnárodních organizacích je země zapojena, potažmo co pro ni členství znamená. Dále 
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tyto faktory popisují to, jakou má země daňovou, sociální politiku a politiku ochrany 

životního prostředí, i to, jak vláda zasahuje do ekonomiky země. 

Technologické faktory 

Co se technologických faktorů týče, SLEPT analýza sleduje hlavně technologický 

pokrok. Zaměřuje se na to, jak rychle dochází k technologickým změnám, jaké jsou 

dostupné výrobní technologie v oblasti výroby, skladování, dopravy a komunikace. Dále 

se zde sleduje, jaké jsou vlastně trendy ve výzkumu a jaký důraz země na výzkum 

klade. [12] 

1.4.2. Porterův model pěti konkurenčních sil 

V této kapitole se práce zaměřuje na popis Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

Porterův model říká, že stav konkurence je závislý na působení pěti základních sil a 

výsledkem tohoto působení je ziskový potenciál odvětví. Pravidlem je, že ziskovost 

odvětví se snižuje s aktivnější konkurencí. Pěti silami, které model popisuje, jsou 

potenciální noví konkurenti, vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, 

substituty a stávající konkurenti. 

 

Obrázek 1 Porterův model pěti konkurenčních sil (zdroj: http://www.jakasi.cz) 

Potenciální noví konkurenti 
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Tento faktor či síla se odvíjí od toho, jak vysoké jsou bariéry vstupu na konkrétní trh a 

jak reagují podniky, které se na trhu již pohybují. Mezi nejzásadnější bariéry vstupu na 

trh patří: 

1) Úspory z rozsahu – konkurenti, kteří si nemohou dovolit dostatečně rozsáhlou 

výrobu, marketing, výzkum a vývoj apod., a proto jsou určitým způsobem 

nákladově znevýhodněni, 

2) Kapitálová náročnost – některé firmy mají nedostatečné kapitálové zdroje, 

podstatné pro pokrytí fixních nákladů, 

3) Diferenciace výrobků – diverzní prostředí z hlediska výrobků, které má silný 

vliv značky na poptávku a vyznačuje se věrností zákazníků, je poměrně dobře 

chráněné proti novým konkurentům, 

4) Nákladové znevýhodnění (související s velikostí) – firmy etablované mají 

výhodu ve vlastnictví práv k výrobním postupům, snazší přístup ke zdrojům, 

aktivům atd., 

5) Přístup k distribučním kanálům – v odvětvích s limitovaným množstvím 

dodavatelů je obtížné získat dodavatele pro nové podniky, 

6) Vládní politika – vládní požadavky rovněž limitují vstup nových konkurentů 

do odvětví. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé ovlivňují podnikatelské prostředí například zvyšováním cen nebo kvalitou 

dodávaných surovin či produktů. Jakou sílu dodavatelé mají, se odvíjí od toho, kolik 

dodavatelů se v odvětví pohybuje. Dále také, a to je jeden z nejzásadnějších faktorů 

ovlivňující sílu dodavatelů, kvalita dodávaných produktů (surovin) a jejich jedinečnost. 

Vyjednávací sílu dodavatelů rovněž ovlivňuje závislost dodavatele na jiných 

dodavatelích.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé také ovlivňují podnikatelské prostředí. Dokáží dokonce tlačit na cenu a kvalitu 

produktů a služeb. Obdobně jako u dodavatelů ovlivňuje sílu odběratelů množství 

odběratelů v odvětví nebo to, v jakém množství nakupují. Pokud firmy nabízí produkt, 
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který se nikterak neliší od ostatních, mají odběratelé velký vliv, jelikož poměrně snadno 

mění dodavatele.  

Substituty 

Čím snazší je zaměnit produkty, tím méně atraktivní odvětví je.  

Současní konkurenti 

Rivalita mezi podniky, které se již na trhu pohybují, je výsledkem toho, jak se podniky 

snaží o neustálé zlepšování své pozice. Na zvyšování konkurence má vliv počet a síla 

stávajících konkurentů, jak moc odvětví roste, výše fixních nákladů, odlišnost výrobků, 

nové kapacity, vysoké výstupní a nízké vstupní bariéry a neshoda v cílech konkurentů 

(trvalý střet). [13] 

1.4.3. McKinseyho analýza „7s“ 

Tato analýza byla vytvořena v osmdesátých letech v USA firmou McKinsey&Co. Tento 

model popisuje vzájemné propojení sedmi faktorů, které v anglickém jazyce začínají 

písmenem „S“.  

 

Obrázek 2 McKinsey 7s diamant (zdroj: http://www.valuebasedmanagement.net) 
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Nyní se podívejme na jednotlivé faktory: 

1) Strategie (strategy) – aktivity, které zajišťují udržitelnou výhodu nad 

konkurencí a pomáhají zlepšit pozici vzhledem k zákazníkům, vyznačují se 

promyšlenou alokací zdrojů, 

2) Struktura (structure) – organizační schéma společnosti, to, jaká je ve 

společnosti hierarchie, 

3) Systém (systems) – tento faktor popisuje vzájemná spojení a toky informací 

a činností, které ukazují, jak podnik plní svou podnikatelskou úlohu, 

4) Schopnosti (skills) – zde se zkoumá, jakým souborem schopností podnik 

disponuje, jaké know-how mají lidé zapojeni v podniku, jaké mají návyky 

apod., 

5) Styl (style) – jak vyplývá z názvu, tento faktor popisuje, jakým stylem je 

podnik řízen, kam je upřena pozornost, jaké prostředky podnik zvolil, jakými 

prostředky plní svoji úlohu a čemu vedení dává přednost, 

6) Spolupracovníci (staff) – tato část analýzy dává přehled o klíčových 

zaměstnancích, o jejich skupinách a týmech, ale i o členech vedení, 

7) Sdílené hodnoty (shared values) – sem řadíme firemní kulturu, hodnoty, cíle, 

poslání, ideje, jež jsou sdíleny podnikem, na které se orientuje a na základě 

čehož oceňuje lidi. [13] 

1.4.4. SWOT analýza 

Hlavní význam výše uvedených analýz je odhalení příležitostí a hrozeb, které ovlivňují 

podnik zvenčí, a nalezení silných a slabých stránek, které podnik má. Stejně jako každá 

jiná analýza, musí SWOT analýza vyústit v určité závěry, které tvoří pevnou půdu pro 

další rozhodování podniku.  

Pro to, aby mohla analýza vzniknout, je neodmyslitelné prozkoumání vzájemných vztahů 

výsledků externí a interní analýzy. K tomuto právě slouží SWOT analýza (Strengts, 

Weaknesses, Opportunities, Threats). [14] 

Výstupem SWOT analýzy je formulace strategie podniku, která se snaží využít silné 

stránky firmy a příležitosti na trhu, snaží se minimalizovat dopady ohrožení a odstranit 
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slabé stránky společnosti. SWOT analýza využívá pro přehled všech faktorů SWOT 

matici, následně se sestavuje hodnotící tabulka, kde se pro jednotlivé faktory využívá 

např. stupnice –5 až +5 síly vlivu na podnik. [15] 

 

Obrázek 3 SWOT matice (zdroj: http://juliangooden.com) 

1.4.5. Marketingový mix 

Tento nástroj slouží k ovlivňování potřeb a přání, které se formulují na cílovém trhu. 

V několika zdrojích se tomuto nástroji říká „4P“. Mezi 4P řadíme tyto nástroje: 

· Produkt – jakost, progresivita, technická úroveň, značka, balení, velikost, 

možnost výměny, servis, design, záruční podmínky, 

· Prostorové přemisťování – volba dodavatel, velikost a umístění skladů, 

velikost zásob, místo prodeje, apod., 

· Prodejní cena – slevy, rabaty, platební a úvěrové podmínky, 

· Podněcování odbytu – reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej. [16] 

1.5. Podnikatelský plán 

V této části si představíme podnikatelský plán jako takový. Autor zde uvádí, co to vlastně 

podnikatelský plán je a k čemu slouží, jaké jsou zásady při jeho sestavování, čeho se 

vyvarovat a jakou má podnikatelský plán mít strukturu. 
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Podnikatelský plán je písemný materiál, který vypracoval podnikatel k popsání všech 

podstatných externích a interních faktorů, které úzce souvisí se založením nového 

podniku. Poměrně hojně je rovněž zmiňován jako „plán hry“ a „autoatlas“, který má za 

úkol pomoci podnikateli najít odpověď na otázky kde jsem, kam jedu anebo jakým 

způsobem se tam dostanu. Podnikatelský plán je nezbytný pro potenciální investory, 

zákazníky a dodavatele. [17,18] 

1.5.1. Zásady pro sestavení podnikatelského plánu 

Bankám a investorům se do rukou dostanou stovky různých podnikatelských plánů, proto 

je pro podnikatelský plán nezbytné, aby splňoval určitá pravidla a kritéria: 

· srozumitelnost, 

· stručnost, 

· logika, 

· pravdivost, 

· podloženost čísly. 

Srozumitelnost 

Čtenář podnikatelského plánu nemá v hlavě jenom podnikatelský plán, ale také spoustu 

dalších myšlenek, a podle způsobu vyjadřování bude také posuzovat podnikatelský plán, 

který se mu dostal do ruky. Proto je zásadní vyjadřovat se jednoduše, ale věcně, 

nepřekombinovávat jednotlivé věty, být opatrný při použití přídavných jmen a nešetřit 

využíváním tabulek. 

Stručnost 

Pokud se investor nebo bankéř bude při čtení plánu nudit, výsledek nebude 

pravděpodobně přívětivý. Proto je nejlepší držet se pravidla méně je někdy více a snažit 

se zmiňovat jen ty nejpodstatnější údaje. 

Pravdivost 

Není vhodné zveličovat obsah plánu.  
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Čísla 

Každý investor a bankéř bude přemýšlet nad tím, kolik pro něj z investice bude plynout 

zisku. Proto bude přemýšlet v číslech. Pokud nebudou slova podložena čísly, a to co 

nejpřesnějšími, podnikatelský plán nezaujme investorovu pozornost a nezapůsobí na 

něj. [19] 

Podnikatelský záměr by měl dále demonstrovat výhody produktu nebo služby pro 

zákazníka. Měl by se orientovat na budoucnost. Další zásadou podnikatelského plánu je 

držení se reálných, ne příliš optimistických vyhlídek z hlediska tržního potenciálu. 

Podnikatel by si však měl dát pozor, aby nebyl příliš pesimistický, protože tím může ubrat 

projektu na atraktivitě. Neměl by ale zakrývat slabá místa projektu, zároveň musí 

upozornit na konkurenční výhody, které jeho projekt má. [20] 

1.5.2. Struktura podnikatelského plánu 

To, jak dlouho vypracování podnikatelského plánu bude trvat, se odvíjí od zkušeností 

podnikatele. Smyslem této kapitoly je nastínit vodítko, jakou by měl mít podnikatelský 

plán kostru. Obvyklé členění podnikatelského plánu vypadá následovně: 

Titulní strana 

Stručný výklad sloužící k představení obsahu podnikatelského plánu. Udává základní 

koncepci, kterou chce podnikatel rozvíjet. Obvykle by zde mělo být zmíněno: 

· název a sídlo společnosti, 

· jména podnikatelů a kontakt na ně, 

· popis společnosti a jaká bude povaha podnikání, 

· způsob, jakým bude projekt financován. 

Exekutivní souhrn 

Tato část podnikatelského plánu je takový závěr na začátku práce. Míněno, že se 

zpracovává většinou až po sestavení celého plánu. Cílem exekutivního souhrnu je 

zaujmout potenciálního investora. Tato část totiž dává informace pro rozhodnutí 

investora, jestli vůbec bude podnikatelský plán pročítat. Proto je zde důležité vyzdvihnout 

to nejpodstatnější, jedná se o shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu 

(hlavní myšlenka, silné a slabé stránky, apod.) 
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Analýza odvětví 

Jedná se o analýzu uvedenou v kapitole 1.4 Analýza podniku. Jde o podrobnou analýzu 

konkurence v odvětví, kde musí být zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich 

slabých a silných stránek. V neposlední řadě se jedná ale i o analýzu zákazníků. 

Popis podniku 

V této části je uveden podrobný popis zakládaného podniku, který má potenciálnímu 

investorovi poskytnout představu o tom, jak veliký bude a jaký bude jeho záběr. Klíčové 

prvky jsou: 

· výrobky či služby, 

· sídlo a velikost podniku, 

· organizační schéma a funkční schéma plus přehled personálu, 

· popis veškerého kancelářského vybavení a jiné techniky, 

· informace o znalostech, praxi a jiných dovednostech podnikatele. 

Výrobní plán 

Zde je popisován celý výrobní proces podniku. Pokud podnik realizuje i subdodávky, 

měli by zde být uvedeni i subdodavatelé včetně odůvodnění jejich výběru. V této části se 

informuje o nákladech a již platných smlouvách. Pokud se jedná o výrobní podnik, nesmí 

chybět ani popis jednotlivých strojů, které budou využívány, ani materiály a dodavatelé. 

Pokud se nejedná o výrobní podnik, tato část se nazývá obchodní plán (což je případ 

právě této práce), ten informuje o skladech, službách a jejich popisu apod. 

Marketingový plán 

Tato část informuje o distribuci, oceňování a propagaci poskytovaných/prodávaných 

výrobků a služeb. Často bývá potenciálními investory považován za nejdůležitější 

prostředek dosáhnutí úspěchu. 

Organizační plán 

Zde se autor podnikatelského plánu zabývá popisem formy vlastnictví, v případě 

obchodní společnosti je neodmyslitelné detailně popsat manažerské funkce a na základě 

právních norem informovat o rozdělení podílů. 
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Hodnocení rizik 

Je nutné identifikovat možná rizika, která mohou projekt ohrozit, a připravit účinnou 

strategii, která minimalizuje pravděpodobnost a dopad rizik. Mezi nejčastější rizika patří 

reakce konkurentů, ale také chyby v marketingu či jiných oblastech řízení. Je potřeba 

rizika analyzovat a mít připravené alternativy pro projevy některého z identifikovaných 

rizik. 

Finanční plán 

Nejpodstatnější částí podnikatelského plánu je finanční plán, který určuje objemy investic 

potřebných pro podnik a ukazuje, jak reálný podnikatelský plán je. Finanční plán se 

soustřední na: 

· předpokládané příjmy a výdeje s minimálně tříletým horizontem (očekávané tržby 

a kalkulované náklady), 

· vývoj cash-flow rovněž s minimálně tříletým horizontem, 

· odhadovanou rozvahu. 

Finanční plán bude pro svůj význam pro podnikatelský záměr dále rozebrán v samostatné 

podkapitole 3.5.3. 

Přílohy (podpůrné dokumenty) 

Tato část obsahuje informativní materiály, které nemusí být nutně v samotném textu, ale 

mělo by na ně být odkazováno. Jedná se například o korespondenci se zákazníky, 

dodavateli anebo informace z primárních výzkumů. [21] 

1.5.3. Finanční plán 

Jak již bylo řečeno, finanční plán je jedna z nejpodstatnějších částí podnikatelského 

záměru. Má pro investory nejvyšší vypovídající hodnotu o přínosu investice pro 

samotného investora. Finanční plán je vlastně hodnocením podnikatelského projektu, 

sledujeme v něm celkové investiční náklady, které je nutné na podnikatelský projekt 

vynaložit. Dále zde zmiňujeme, jakým způsobem bude podnikatelský projekt 

financovaný a jakou strukturu mají tyto zdroje mít. [22] 

Sestavením finančního plánu získáváme výstupy, které nám pomohou ověřit reálnost 

zamýšleného projektu a jestli je vůbec projekt možné uskutečnit (zda není ztrátový).  
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Ve finanční plánu se zaměřujeme na tři oblasti zkoumání. Jak již bylo řečeno, budeme se 

pohybovat v minimálně tříletém horizontu, kdy první rok se v rámci peněžních toků a 

výsledovky plánuje měsíčně. V tomto horizontu se v první části předpovídají plánované 

příjmy a výdaje. Do tohoto propočtu se zahrnují předpokládané tržby, náklady na zboží, 

služby apod. a administrativní výdaje. Jaký plyne pro firmu čistý zisk po zdanění, 

vypočteme na základě odhadované DPPO/DPFO.  

Další část se zaměřuje na zkoumání cash-flow z realizovaného projektu. To se v prvním 

roce opět zkoumá v měsíčních intervalech. 

Poslední částí finančního plánu je plánovaná počáteční rozvaha, která dává přehled o 

aktivech a pasivech podniku. Základní podmínkou bilance je: AKTIVA = PASIVA. [18] 
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2 Analytická část práce 

V této kapitole se autor zaměřuje na analýzu trhu, ve kterém se bude společnost 

vyskytovat. Hlavním cílem této kapitoly je popsání a vyhodnocení stavu, v jakém trh 

aktuálně je. Jako pomocný nástroj budou sloužit analytické metody, které byly popsány 

v teoretických východiscích práce. Nejprve se autor pomocí analýzy SLEPT zaměřuje na 

makro-prostředí, které má vliv na podnik, dále bude pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil analyzováno mikro-prostředí, tedy především konkurence a 

dodavatelé, se kterými bude přicházet podnik do styku. 

Jelikož se podnik bude nacházet v Brně, bude zkoumání prostředí zaměřeno především 

na město Brno, potažmo Jihomoravský kraj. 

2.1. Analýza makroprostředí SLEPT 

Pro analýzu vnějších vlivů na podnik a na konkurenční prostředí byl zvolen analytický 

nástroj SLEPT analýza.  

2.1.1. Sociální faktory 

Brno, město, ve kterém se bude jazzový klub nacházet, stojí v Jihomoravském kraji o 

velikosti 7 195 km2. Podle stránek Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) čítá 

Jihomoravský kraj 1 180 997 obyvatel. Dále je dle ČSÚ obecná míra nezaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji ve výši 3,4 %, což je o jeden procentní bod vyšší hodnota, než je 

hodnota udávaná pro celou ČR, ta činí 2,4 %. Průměrná hrubá mzda v Jihomoravském 

kraji vzrostla za 3. čtvrtletí 2017 o 6,3 % oproti roku 2016 na hodnotu 27 762 Kč. Ta 

v celé ČR dosahuje hodnoty 29 050 Kč.  

Autor přiblížil sociální faktory pro celý Jihomoravský kraj, protože se však jedná o klub 

nacházející se ve městě Brně, odkud bude též pocházet většina klientely, zaměřuje se 

práce dále už jen na údaje o Brnu.  

Dle webových stránek ČSÚ bylo k 31. 12. 2016 ve městě Brně celkem 377 973 tis. 

obyvatel, což tvoří téměř třetinu obyvatel celého Jihomoravského kraje (viz Tabulka 1). 

Celková rozloha Brna je 230,2 km2. Níže se rovněž můžeme podívat na věkové složení 

města Brna. Z pohledu klubu je pro nás nejvýznamnější věková skupina 15-64 let. 
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Tabulka 1 Věkové složení - Brno (zdroj: ČSÚ) 

Věková 
skupina 

Celkem Muži Ženy 

0-14 56 413  28 790  27 623  

15-64 245 178  123 011  122 167  

65+ 76 382  30 748 45 634 

Celkem 377 973  182 549 195 424 

 

Podíl nezaměstnaných osob je ve městě Brně v měsíci lednu 4,99 %, což je o 0,22 

procentního bodu více, než je v celém Jihomoravském kraji. Všeobecně lze říct, že podíl 

nezaměstnaných osob od roku 2006 poklesl na téměř polovinu. Dochází sice ke snižování 

nezaměstnanosti, ale vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 

Kč, můžeme očekávat změnu ve vývoji. 

Celkově se dá ze sociální analýzy usuzovat, že se vývoj ubírá pozitivním směrem. 

Dochází ke snižování nezaměstnanosti a růstu průměrné hrubé mzdy. Nutné je však 

podotknout, že tlak, který vzniká na podnikatelské subjekty zvyšováním minimální hrubé 

mzdy, může mít z makroekonomického hlediska negativní dopad na nezaměstnanost. 

2.1.2. Legislativní faktory 

Právní úpravy stanovené státními orgány určují jednoznačná a daná pravidla, za kterých 

je možné podnikatelskou činnost vykonávat. Jedná se o různé zákony či městské 

vyhlášky. Základní prameny, které přímo ovlivňují, jakým způsobem je možné 

provozovat hudební klub, jsou následující: 

· Zákony upravující podmínky podnikání: 

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

o Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

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

o Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

· Daňové zákony: 

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

o Zákon č. 586/1992 Sb. zákon o dani z příjmů, 
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o Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád 

o Zákon č. 353/2003 Sb. zákon o spotřební dani 

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

· Zákony upravující podmínky provozování hudebního klubu: 

o Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon 

o Zákon č. 65/2017 Sb. zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek 

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

o Zákon č. 133/1985 Sb. zákon České národní rady o požární ochraně. 

· Městské vyhlášky: 

o Obecně závazná vyhláška č. 11/2017 o nočním klidu 

o Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích. 

Tyto zákony byly získány z webových stránek Zákony pro lidi, webových stránek 

Finanční správy ČR a webových stránek města Brna. Provozování hudebního klubu 

s sebou nese poměrně velké množství právní předpisů, které je nutné ze zákona 

dodržovat. Výše autor práce uvádí ty nejzásadnější, které s provozováním hudebního 

klubu úzce souvisí.  

2.1.3. Ekonomické faktory 

Ekonomika se už několikátým rokem nachází ve fázi růstu. V současné situaci však 

dochází k různým změnám jak v národním, tak nadnárodním měřítku. Dle webového 

portálu BBC čeká Evropskou unii nelehká zkouška, a to dovršení tzv. Brexitu dne 

29. března 2019. Brexit bude provázet zcela jistě několik ekonomických důsledků. O jaké 

důsledky se bude jednat, lze pouze odhadovat, ale dojde k ovlivnění zahraničního 

obchodu mezi Velkou Británií a zeměmi EU a rovněž lze očekávat výpadek příjmů 

z rozpočtu EU.  



 

38 

 

Co se ekonomických ukazatelů ČR týče, na ně se zaměříme dále. Nejprve se podíváme 

na vývoj HDP a vývoj inflace. Nejzásadnější však bude vývoj úrokové míry, jelikož 

velkou část financování jazzového klubu bude tvořit podnikatelský úvěr.  

V následující tabulce můžeme vidět kvartální vývoj HDP v České republice. Z níže 

uvedené tabulky je patrné, že HDP roste, což značí fázi ekonomického růstu. 

Tabulka 2 Vývoj HDP v mil. Kč (zdroj: ČSÚ) 

Rok Kvartál HDP 

2013 Q1 947 380 

  Q2 1 020 805 

  Q3 1 038 854 

  Q4 1 091 089 

2014 Q1 990 626 

  Q2 1 076 850 

  Q3 1 107 159 

  Q4 1 139 154 

2015 Q1 1 058 526 

  Q2 1 155 270 

  Q3 1 175 617 

  Q4 1 206 370 

2016 Q1 1 109 181 

  Q2 1 213 741 

  Q3 1 209 586 

  Q4 1 240 732 

2017 Q1 1 159 741 

  Q2 1 267 086 

  Q3 1 286 047 

  Q4  nezměřen 

 

Vývoj inflace však není tak příznivý, jako vývoj HDP. V tabulce níže můžeme vidět, že 

od roku 2015 začíná mít vzestupnou tendenci, což může vést až k pozastavení fáze 

ekonomického růstu či k posunu do deprese. Nejvyšší růst cen byl zaznamenán v oblasti 
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stravování a ubytování, kdežto v bytovém vybavení, zařízení domácnosti a v opravách 

docházelo k deflaci.  

Tabulka 3 Vývoj inflace v % (Zdroj: ČSÚ) 

Oddíl 
COICOP 

Úhrn 

Potraviny a  

nealkoholické 
nápoje 

Alkoholické 
nápoje, 
tabák 

Bydlení, 
voda, 

energie, 

paliva 

Bytové 
vybavení, 
zařízení 

domácnosti; 
opravy 

Rekreace  

a  

kultura 

2011 1,9 4,6 3,1 2,8 -1,5 -1,9 

2012 3,3 6,9 2,6 5,0 -1,1 -0,2 

2013 1,4 4,9 3,6 1,8 -1,0 0,3 

2014 0,4 2,0 2,8 -1,4 -0,7 0,4 

2015 0,3 -1,1 4,7 1,0 0,1 1,4 

2016 0,7 -0,9 4,4 0,6 -0,2 1,4 

2017 2,5 5,2 1,8 1,7 -0,2 1,0 

 

Dle následujícího grafu je možné sledovat vývoj úrokových sazeb. Z grafu je patrné, že 

většina úrokových se až na drobnější výkyvy držela na téměř stejné úrovni. Většina úvěrů 

se držela okolo 3 % p. a.  

 

Obrázek 4 Vývoj úrokových sazeb v % (Zdroj: ČNB) 
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2.1.4. Politické faktory 

Současnou politickou situaci lze hodnotit jako poměrně nestabilní. Tento závěr je možné 

vyvodit jak z výsledků voleb do Poslanecké sněmovny ČR, tak z výsledku volby 

prezidenta ČR.  

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny, které můžeme vidět na obrázku níže, poukazují 

na to, že velká část občanů ČR volá po změně. Velké množství hlasů získaly tzv. 

„netradiční“ strany, jako jsou ANO, Česká pirátská strana a SPD. Kombinace těchto 

výsledků vypovídá o určité diverzitě. Jak bylo prohlášeno v několika médiích, volby do 

Poslanecké sněmovny ČR, ale i prezidentské volby, ovlivnila poměrně vysoká míra 

populismu. Toto je způsobeno vysokou nespokojeností s politickou situací v ČR.  

 

Obrázek 5 Výsledky voleb do PSČR (Zdroj: idnes.cz) 

Nestabilitu v České republice ještě umocňují výsledky voleb prezidenta republiky. Těsné 

vítězství současného prezidenta poukazuje na to, že je ČR rozdělena na dva tábory. 

 

Obrázek 6 Výsledky prezidentských voleb (Zdroj: idnes.cz) 
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2.1.5. Technologické faktory 

Ve světě hudby dochází neustále k technologickému pokroku. Tento pokrok se projevuje 

především v doplňkovém vybavení muzikantů, ale i v základním vybavení zvukového 

technika.  

Technologický pokrok je však z největší části ovlivněn pokrokem v oblasti IT, jelikož se 

velká část hudební produkce tvoří za pomoci počítačů a jiných prostředků výpočetní 

techniky (tablety, ale i telefony).  

V případě této práce však není možné produkty s nejvyspělejší technologií využívat, 

jelikož nová technologie je drahá a pro začátek podnikání těžce dosažitelná.  

2.1.6. Závěr SLEPT analýzy 

Pomocí SLEPT analýzy se autorovi práce podařilo identifikovat příležitosti a hrozby, 

které můžou mít na vznik nového podniku určitý dopad. Pozitivně autor bere dosavadní 

ekonomický vývoj, ačkoliv vývoj některých makroekonomických ukazatelů může být 

předzvěstí posunu do fáze ekonomické deprese. Pozitivně si lze rovněž vykládat růst 

průměrné hrubé mzdy a pokles nezaměstnanosti, z toho je možné usuzovat, že lidé si 

budou schopni dovolit nadstandard, jako je například návštěva koncertu. 

Jako velkou hrozbu bere autor současnou politickou situaci. Aniž by se autor snažil tuto 

situaci hodnotit, je naprosto evidentní, v jak nestabilní době se z hlediska politického dění 

pohybujeme.  

2.2. Porterův model pěti konkurenčních sil 

V této části se práce zaměřuje na analýzu mikroprostředí, tedy oborovou. Tato analýza 

má za úkol identifikovat stávající a potenciální konkurenty, dodavatele, odběratele a 

substituty. 

2.2.1. Stávající konkurenti 

Jelikož je Brno považováno za studentské město, dá se očekávat poměrně rušný noční a 

kulturní život. Za hlavní konkurenty autor považuje následující brněnské jazzové kluby 

(seřazeno od největšího po nejmenšího konkurenta z pohledu autora): 

· JazzFestBrno 
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· SONO Centrum 

· Metro Music Bar 

· Klub Alterna 

· Stará Pekárna 

· Music Lab 

· U Kouřícího králíka 

Jak je možné vidět, výběr jazzových klubů a klubů, které občas pořádají nějaké jazzové 

či swingové koncerty, je poměrně pestrý. Autor mezi konkurenty zahrnuje i 

JazzFestBrno, který není jazzovým klubem, ale jazzovým festivalem. Tento festival však 

není krátkodobého rázu, ale probíhá od začátku února až do půlky května. Mezi 

konkurenty jsou vyjmenovány i kluby, ve kterých se konají akce v rámci JazzFestBrno, 

ty ale pořádají koncerty i nezávisle na tomto festivalu. 

Za hlavní hrozbu ze strany těchto konkurentů autor považuje jméno jednotlivých 

konkurentů, jejich tradici a rozpočet. Především první tři jmenovaní konkurenti jsou 

považováni za podniky s prakticky neomezeným rozpočtem pro konání koncertů. SONO 

Centrum navíc vyniká svou moderností a velkou kapacitou. 

Za mimobrněnské konkurenty autor považuje dva nejznámější jazzové kluby v České 

republice, a to: 

· Reduta 

· Jazz Dock 

Ty sice přímo v Brně nekonkurují, ale při kolizi termínů a větším jménem hrajícím 

koncert mohou brněnskému klubu odlákat některé posluchače. 

2.2.2. Potenciální noví konkurenti 

Vytvořit nový jazzový klub není nemožné, největší bariéru pro vstup na tento trh však 

tvoří velikost vstupní investice, která je spojena s poměrně vysokým rizikem. Dále je 

potřeba nalézt vhodné prostory pro provozování hudebního klubu, těch není neomezené 

množství.  
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Potenciální konkurenty tedy autor za výraznou hrozbu nepovažuje, není však vyloučeno, 

že se nějaký objeví. 

2.2.3. Dodavatelé 

Dodavatele pro provozování jazzového klubu a meeting pointu můžeme rozdělit do 

následujících dvou skupin: 

· dodavatelé nápojů, 

· účinkující. 

Vyjednávací síla dodavatelů nápojů a jiného zboží, které bude nabízeno ke konzumaci, je 

poměrně nízká. Na trhu alkoholických a nealkoholických nápojů je velké množství 

subjektů, které nejsou příliš schopny ovlivňovat své cenové nabídky. Autor za svého 

hlavního dodavatele volí velkoobchodníka s nápoji Maneo, jako dodavatele piva 

Hauskrecht a jako dodavatele sudového vína vinotéku U Veselé skleničky.  

Vyjednávací síla účinkujících je ovlivněna znalostí jména jednotlivých interpretů a 

vedoucích workshopů v hudebním odvětví. Všeobecně lze vyjednávací sílu méně 

známých účinkujících považovat za slabou, více známí účinkující mají vyjednávací sílu 

poměrně vysokou.  

2.2.4. Odběratelé 

Odběratele lze stejně jako dodavatele rozdělit na dvě skupiny: 

· návštěvníci klubu, 

· lektoři. 

Návštěvníci klubu jsou všichni, kteří jdou do klubu v době konání akce nebo mimo čas 

konání koncertu či workshopu navštíví bar. Vyjednávací síla těchto odběratelů je 

poměrně vysoká, neboť jsou schopni na základě porovnání cen s konkurencí zvolit právě 

konkurenční klub. Co se týče množství odběratelů, to je limitováno množstvím obyvatel 

města Brna, ale i celé republiky v produktivním věku. Z hlediska množství potenciálních 

odběratelů lze tvrdit, že jejich vyjednávací schopnost je poměrně slabá, ale vzhledem 

k tomu, že návštěvu jazzového klubu, ať už za účelem zhlédnutí koncertu či návštěvy 

baru, považujeme za určitý nadstandard, je návštěvník schopen poměrně silně ovlivnit 

nabídku. 
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Lektoři tvoří odběratele, jelikož budou platit provizi z poskytnutých lekcí. Protože 

množství kvalitních lektorů není velké a protože velké množství lektorů zázemí pro 

poskytování lekcí již má, považuje autor vyjednávací sílu lektorů za vysokou. 

2.2.5. Substituty 

Za substituty jazzového klubu považuje autor všechny kulturní instituce, které se nachází 

v Brně. Jedná se především o: 

· Národní divadlo Brno 

· Městské divadlo brno 

· Kluby hrající elektronickou muziku: 

o Karibik 

o Two Faces 

o Pitkin 

· Kina 

o CinemaCity 

o Univerzitní kino Scala 

· Hudební festivaly 

o Majáles 

· Návštěva hospody 

· Apod. 

Produkt, který jazzový klub nabízí, je možné zařadit mezi volnočasové aktivity. Těch je 

v Brně, ale i v České republice tolik, že substitutů, ke kterým se lze přiklonit místo 

návštěvy jazzového klubu, je opravdu velké množství. 

2.2.6. Závěr Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil 

Z provedené analýzy vyplývá, že se podnik bude pohybovat v silném konkurenčním 

prostředí, které je ještě umocněno širokou škálou substitutů. Nachází se zde kluby, které 

mají tradici, jméno a stálou klientelu.  
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Za pozitivum pokládá autor poměrně slabou vyjednávací schopnost dodavatelů nápojů, 

ale i relativně slabší vyjednávací schopnost interpretů méně známých.  

2.3. McKinsey’s „7s“ 

Tato analýza se nejlépe provádí u již fungující společnosti, kde jsou jednotlivé faktory 

lépe pozorovatelné. V začátcích podnikání však pomáhá podnikateli uvědomit si svou 

výchozí pozici a s čím vlastně může ve svém podnikání pracovat a počítat. 

2.3.1. Strategie 

Strategie založení jazzového klubu je poměrně jednoduchá. V co nejkratší možné době 

vybudovat povědomí o klubu a zaujmout. Je jasné, že v silně konkurenčním prostředí 

není ani možné uspět bez toho, aby nově vznikající klub něčím zaujal. Této strategie bude 

dosahováno na základě plnění dílčích cílů, a to bez výjimky: 

· koupě/pronájem prostoru, jeho následná rekonstrukce a vybavení koncertního 

sálu, 

· kolaudace → výběr personálu → následné otevření, 

· budování povědomí o klubu, 

· tvorba zisku. 

Tyto cíle jsou potřebné, aby bylo možné provozovat hudební klub. Klub nelze provozovat 

bez prostoru, jeho vybavení, obsazení pracovních míst, otevření, vybudování povědomí 

o klubu a tvorby zisku. Typový prostor, který autor vidí jako jeden z možných, je uveden 

v příloze č. 1.  

Rekonstrukce prostoru má umožnit, aby v prostorách klubu bylo k dispozici následující 

zázemí: koncertní místnost s barem a sezením, dvě až tři zkušební místnosti pro výuku 

hry na hudební nástroje, šatna pro účinkující (bude pravděpodobně sdílená se zkušebním 

prostorem), pánské a dámské toalety, vestibul s šatnou a prodejem a kontrolou lístků. 

(Toto bude podrobněji rozebráno v návrhové části práce.) 

Budování povědomí o klubu bude realizováno především prostřednictvím WOM 

marketingu a prostřednictvím sociálních sítí. Autorova vize je ta, že Jazzyk klub nebude 

brán pouze jako hudební klub, ale místo, kde zákazníci rádi tráví čas i mimo dobu konání 
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koncertů. Tohoto dosáhnout bude úkolem nejtěžším. Ze získání klientely a vytvoření 

povědomí o klubu vyplývá následná tvorba zisku.  

Klub bude provozovat tyto činnosti: 

· pořádání jazzových a swingových koncertů a tanečních večerů, 

· pronájem zkušeben buďto k poskytování hudebních lekcí nebo jako zkušební 

prostor pro jednotlivce či kapely, 

· café a bar, 

· dílny se zkušenými umělci, 

· menší divadelní představení či stand-up komedie. 

2.3.2. Struktura 

Organizační struktura podniku bude vypadat následovně: 

 

Obrázek 7 Organizační struktura klubu (zdroj: vlastní zpracování) 

Autorova představa o personálním obsazení firmy je taková, že bude mít dva 

spolupracovníky, kteří budou zodpovídat za fungování baru a za fungování šatny a 

prodeje lístků. Tito spolupracovníci jsou osobami blízce spojenými s autorem (přáli si 
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zůstat nejmenováni). Zbylí zaměstnanci budou brigádnici zaměstnaní formou dohody o 

provedení práce. 

2.3.3. Systémy 

Provozování hudebního klubu není nijak zvlášť náročné na systémové vybavení. Pro 

potřeby klubu je však nezbytné mít zavedený systém pro EET a pro vedení účetnictví. 

Dalším softwarovým vybavením bude základní balíček Microsoft Office. K tomu všemu 

je nezbytný internet. Dále majitel, jelikož bude podnik vybaven poměrně drahým 

majetkem, zvažuje majitel bezpečnostního kamerového systému.  

2.3.4. Styl řízení 

Styl řízení podniku bude do úrovně vedoucích baru, šatny a prodeje lístků demokratický, 

hlavní slovo však bude mít majitel. Strategická rozhodnutí však budou v moci majitele 

klubu, doporučení od spolupracovníků budou mít jen určitou váhu. 

2.3.5. Spolupracovníci 

Jak již bylo uvedeno výše, spolupracovníky na řídících úrovních jsou osoby blízkými 

majiteli, proto autor nepochybuje o jejich schopnostech a spolehlivosti, jelikož jsou 

kvality těchto spolupracovníků autorovi známy.  

Co se zaměstnanců šatny a baru týče, zde se bude převážně jednat o mladé lidi, kteří 

studují, nebo se v případě šatny a prodeje lístků jedná o matky na mateřské dovolené. Od 

těchto zaměstnanců majitel očekává určitou zodpovědnost a spolehlivost, jelikož všichni 

uvedení budou pracovat s příjmy podniku. Dalším požadavkem je příjemné vystupování. 

Tyto vlastnosti budou zjišťovány v rámci pracovních pohovorů a zkušebních směn. 

2.3.6. Schopnosti 

Schopnosti jsou klíčem úspěchu. Proto chce majitel zužitkovat svoje schopnosti ze svého 

dosavadního zaměstnání jako účetní a zajistit tak účetní služby sám pro sebe. Dále je 

velkou výhodou zkušenost majitele z hudební branže, kde se majitel pohybuje již od 

druhého ročníku střední školy a za tu dobu posbíral množství kontaktů. 

Jedním ze spolupracovníků je osoba, která pracovala určitou dobu v jednom 

nejmenovaném klubu na šatně. Proto jí bude svěřena zodpovědnost za fungování šatny a 

prodeje lístků na koncerty. Na práci v šatně a při prodeji lístků se bude aktivně podílet, 
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ne ji jen kontrolovat. Totéž platí pro spolupracovníka zastávající funkci vedoucího baru. 

Ten má bohaté zkušenosti z práce na baru podniku Veselá Vačice, kde pracoval pět let 

jako barman.  

Nevýhodou však je, že nikdo z uvedených osob nemá zkušenosti s provozem hudebního 

klubu jako celkem. Všichni vykonávali práci pouze na nižších liniích, než je samotné 

vedení klubu. 

2.3.7. Sdílené hodnoty 

To, jaké hodnoty spolupracovníci podniku sdílí, je poměrně jednoduché. Cílem je vytvořit 

příjemné prostředí a zázemí pro lidi se společnými zájmy (jazz a swing) a přimět je tak 

navštěvovat klub jak při koncertech, tak mimo ně. Další sdílenou hodnotou je společná 

vášeň pro muziku jako takovou. 

2.3.8. Závěr McKinsey’s „7s“  analýzy 

Oproti analýze mikroprostředí podle Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, která 

podala ne příliš příznivé výsledky, přináší McKinseyho analýza „7s“ optimističtější 

závěry. Výhodou firmy je, že je majitel firmy obklopen schopnými spolupracovníky, na 

které je možné se spolehnout. Kladem jsou rovněž schopnosti všech tří osob. Organizační 

struktura podniku je velmi jednoduchá a strategie taktéž. Nevýhodou může být poměrně 

nízký počet rozhodujících osob, jelikož majiteli mohou pro některá rozhodnutí chybět 

určité informace, které ani od svých spolupracovníků nedokáže získat. Toto bude nutné 

kompenzovat konzultacemi se zkušenějšími osobami mimo firmu. 

2.4. SWOT analýza 

Na základě výše provedených analýz se autorovi podařilo identifikovat silné a slabé 

stránky podniku a také příležitosti a hrozby plynoucí z prostředí. Cílem této analýzy je 

vybrat ty faktory, které budou mít největší vliv, přehledně je vypsat a na základě SWOT 

matice vybrat vhodnou strategii. 

Silné stránky 

Jasná představa o strategii podniku 
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Majitel a jeho předem domluvení spolupracovníci mají jednoznačnou představu o tom, 

kam se má podnik ubírat, na jaké oblasti se má podnik soustředit a jakým způsobem bude 

působit na plnění strategie. 

Společné nadšení pro provozování hudebního klubu 

Tato silná stránka může působit alibisticky, ale bez kladného až vřelého vztahu 

k podniku, který chce podnikatel vytvářet, nemá podnikání příliš velkou šanci na úspěch. 

Proto autor považuje za výhodu společnou lásku spolupracovníků k muzice. 

Znalost účetnictví 

Tato silná stránka je jednou z největších výhod, a to z jednoho prostého důvodu. Majiteli 

se tímto podaří snížit náklady, které by plynuly ze zaměstnání účetního či ze spolupráce 

s externí účetní firmou. 

Kontakty 

Dalším kladem je škála kontaktů na osoby pohybující se v hudebním průmyslu. Otevřít 

hudební klub bez kontaktů na zvukového technika či na několik muzikantů by bylo 

obtížnější, protože by takovýto podnikatel musel shánět kontakty bez jakéhokoliv 

základu. 

Dispozice zkušenými spolupracovníky 

Pro majitele je dobré, když na zodpovědné pozice dosazuje spolupracovníky, které zná a 

ví, že s prací, kterou budou vykonávat a kterou povedou, mají určité zkušenosti. Výhodou 

je, že tím, že se jedná o osoby blízké, je minimální pravděpodobnost toho, že by mohli 

zaměstnanci na pozicích, kde mají na starosti peníze, majitele okrádat. 

Nízká náročnost na systémové vybavení 

Výhoda toho, že se nejedná o výrobní podnik, je, že k vykonávání této podnikatelské 

činnosti je zapotřebí pouze základní softwarové vybavení. 

Jasná představa o podobě klubu 

Tato silná stránka se odvíjí od toho, že majitel má jasnou vizi toho, jak má klub vypadat 

a jak má na návštěvníky prostředí klubu působit. 

Jednoduchá organizační struktura 
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Není obtížné se vyznat ani nikterak speciálně rozdělovat jednotlivé zaměstnance, jelikož 

má majitel pod sebou pouze dva spolupracovníky. 

Slabé stránky 

Nezkušenost s provozováním hudebního klubu 

I když má majitel klubu určité zkušenosti s pořádáním či spolupořádáním některých 

kulturních akcí, vykonávat tuto činnost jako obživu je podstatně náročnější. Nedostatek 

zkušeností může zapříčinit neúspěch. 

Hlavní rozhodovací roli má pouze jedna osoba 

Tato slabá stránka souvisí i s nezkušenostmi majitele s provozováním klubu. Tím, že o 

zásadních otázkách bude majitel rozhodovat převážně sám, mohou být přijatá rozhodnutí 

kritická. 

Nutná vysoká vstupní investice 

Než vůbec dojde k otevření hudebního klubu, musí majitel do podniku zainvestovat 

vysoký finanční obnos. 

Poměrně dlouhá doba, než bude podnik otevřen 

Než vůbec začne podnik fungovat, musí majitel koupit nebo pronajmout prostor, kde bude 

hudební klub situován a tento prostor následně přizpůsobit, aby vyhovoval představám 

majitele o tom, jak má klub vypadat. 

Příležitosti 

Malá vyjednávací síla dodavatelů 

Autor uvedl, že dodavatelů či míst, kde lze zakoupit zboží, je poměrně hodně, proto 

považuje vyjednávací sílu dodavatelů za malou. Malá vyjednávací síla dodavatelů dává 

větší výběr, kterého dodavatele zvolit, případně, kdy selže dodávka od jednoho 

dodavatele, přechodně tohoto dodavatele nahradit jiným. 

Rostoucí ekonomika 

Růst ekonomiky je jednoznačně ideální období pro nastartování podnikání. Ve fázi růstu 

jsou daleko dostupnější investoři, ale i potenciální odběratelé mají více možností toho, co 

si mohou dovolit. 
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Nízká míra nezaměstnanosti 

Nízká míra nezaměstnanosti vypovídá o tom, že většina obyvatel má nějaké zaměstnání 

a tudíž mají možnost navštěvovat i kulturní akce, protože mají pravidelné příjmy. 

Brno = studentské město 

Tím, že bude klub situován ve městě Brně, je větší pravděpodobnost návštěvnosti, protože 

studenti žijí večerní zábavou a je pravděpodobné, že budou tvořit velkou část 

potenciálních zákazníků. Studenti hudebních škol a akademií mohou být účinkujícími. 

Téměř konstantní úrokové míry 

Díky konstantně nízkým úrokovým mírám je poměrně snadné získat od bank a jiných 

institucí úvěry, které pomohou realizovat více projektů, než by bylo při vyšších či 

variabilních úrokových mírách možné. 

Technologický pokrok 

To, že se doba žene vpřed, má za důsledek zastarávání stále poměrně vyspělých položek 

majetku, a je tedy možné zakoupit starší, byť ne tak moderní majetek levněji. 

Hrozby 

Nejistá politická situace 

Na základě současných událostí v politickém dění v naši zemi je těžko odhadnutelné, kam 

se bude dále situace vyvíjet. Nelze přesně odhadnout, jaký tlak bude na živnostníky a 

podnikatele ze strany legislativních orgánů. 

Silné konkurenční prostředí 

Silná konkurence vytváří tlak na důležitost silného marketingu, který bývá často velmi 

nákladný. Pokud podnik nezvolí adekvátní formy propagace, může se stát, že se bude 

potýkat s nízkou návštěvností a bude se pohybovat ve ztrátě. 

Četnost legislativních omezení 

Legislativa obecně svazuje podnikatelům ruce v tom, co si mohou dovolit. Rostoucí 

byrokracie si klade vyšší nároky na daně a účetnictví. Pro fungování podniku je nutné 

znát množství nařízení, zákonů a vyhlášek. 

Velké množství substitutů 
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To, že je možné nahradit plánovaný produkt množstvím produktů jiných, přináší 

nebezpečí neúspěchu. Eliminovat potřebu zákazníků po substitutech plánovaného 

produktu firmy je opět úkolem marketingu, aby stimuloval zákazníky k návštěvě právě 

klubu Jazzyk. 

Rostoucí inflace 

Rostoucí ceny můžou mít za následek rostoucí nátlaky a tím pádem tlak na zvedání cen 

v podniku, aby dosahoval zisku. 

Brexit 

Odchod Velké Británie z Evropské unie je velkým otazníkem. Lze pouze spekulovat, co 

tento akt přinese, ale lze očekávat, že změny mohou negativně ovlivnit fungování EU a 

vztahy s členskými zeměmi. 

Hrozba ekonomické deprese 

Riziko pozastavení růstu ekonomiky, které může vyústit až v ekonomickou depresi, se 

poměrně zvyšuje. V této fázi ekonomického cyklu je totiž hrozba nižší účasti diváků a 

větší spořivost a šetřivost zákazníků. 

2.4.1. Matice SWOT 

V této podkapitole se autor zaměřuje na vytvoření SWOT matice. Jednotlivé faktory jsou 

seřazeny dle subjektivně přiřazených vah na základě expertního odhadu. 

Tabulka 4 Vývoj inflace v % (Zdroj: ČSÚ) 

Silné stránky Slabé stránky 

1 Jasná představa o strategii podniku Nutná vysoká vstupní investice 

2 Kontakty Nezkušenost s provozováním 
hudebního klubu 

3 Znalost účetnictví Poměrně dlouhá doba, než bude 
podnik otevřen 

4 Dispozice zkušenými 
spolupracovníky 

Hlavní rozhodovací roli má pouze 
jedna osoba 
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5 Jasná představa o podobě klubu  

6 Nízká náročnost na systémové 
vybavení 

7 Jednoduchá organizační struktura 

8 Společné nadšení pro provozování 
hudebního klubu 

 

Příležitosti Hrozby 

1 Brno = studentské město Silné konkurenční prostředí 

2 Malá vyjednávací síla dodavatelů Velké množství substitutů 

3 Technologický pokrok Nejistá politická situace 

4 Téměř konstantní úrokové míry Četnost legislativních omezení 

5 Nízká míra nezaměstnanosti Rostoucí inflace 

6 Rostoucí ekonomika Brexit 

7  Hrozba ekonomické deprese 

 

2.4.2. Závěr SWOT analýzy = volba strategie 

Hlavní strategii, kterou majitel zvolí, je tzv. strategie ST. Silnými stránkami se bude 

snažit eliminovat hrozby. Za nejdůležitější silné stránky autor považuje první tři, proto se 

jejich využití bude snažit maximalizovat a využít tak příležitostí, které identifikoval, a 

zároveň minimalizovat hrozby či jejich dopady.  
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2.5. Marketingový výzkum 

Předmětem této části je vyhodnocení provedeného marketingového výzkumu, který měl 

za cíl zjistit potenciální poptávku po službách podniku a ve své podstatě vyhodnotit i to, 

jestli o tyto služby bude zájem. 

Tento výzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření prostřednictvími aplikace 

Google Forms. Průzkum probíhal od 27. února 2018 a byl ukončen exportem dat dne 17. 

dubna 2018. Během celého výzkumu se podařilo získat vzorek čítající 324 respondentů. 

Dotazník byl rozesílán za pomocí e-mailu a sociální sítě Facebook. Návratnost po 

zohlednění množství rozeslaných e-mailů, počtu přátel na sociální síti a množství členů 

skupin (očištěných o přátele zapojených do těchto skupin) činí 37,94 % z celkového 

potenciálního vzorku čítajícího 854 potenciálních respondentů. 

2.5.1. Údaje o návycích respondentů 

Tato kapitola se zaměřuje na identifikaci návyků respondentů. Cílem této části 

dotazníkového šetření bylo zmapování toho, jaké návyky mají respondenti, co se návštěv 

koncertů týče, a jaké koncerty je zajímají.  

 

Obrázek 8 Graf četnosti měsíčních návštěv koncertů (zdroj: vlastní zpracování) 

Jak je možné z grafu výše vyčíst, téměř 54 % dotázaných navštěvuje koncerty méně než 

jedenkrát do měsíce. Číslo je to vysoké, ale nikterak překvapivé, protože množství 

substitutů za koncerty je, jak bylo uvedeno v Porterově modelu pěti sil, vysoké.  
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Obrázek 9 Graf četnosti měsíčních návštěv jazzových/swingových koncertů (zdroj: 

vlastní zpracování) 

Další graf už se zaměřuje na specifičtější vymezení návštěvnosti jazzových a swingových 

koncertů. Vidíme zde ještě menší frekvenci návštěv jazzových či swingových koncertů. 

Pro určení potenciální poptávky budou nejpodstatnější lidé, kteří navštěvují koncerty 1x, 

2–3x a více než 7x měsíčně. 

 

Obrázek 10 Četnost návštěv podniků s produkcí DJ (zdroj: vlastní zpracování) 

Poslední z grafů zabývajících se návštěvností hudební produkce je graf, zaměřený na 

kluby, ve kterých se nehraje živá muzika, ale muziku obstarává DJ. Tyto informace 

nevypovídají o množství potenciálních zákazníků, ale o pravděpodobném množství 
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zákazníků, kteří se rozhodnou využít klub, kde se hraje právě tato odlišná muzika, tedy 

substitut. 

Následující graf pak dává informace potřebné k určení potenciální poptávky po café 

baru, jako který bude klub fungovat v době, kdy se nebudou konat koncerty. Zde se 

jedná o s přehledem nejslibnější výsledek z hlediska potenciálních zákazníků 

 

Obrázek 11 Četnost návštěv hostinských zařízení (zdroj: vlastní zpracování) 

Vyhodnocení průzkumu návyků respondentů – určení potenciální poptávky 

Na základě výše vyhodnocených otázek dotazníku bylo možné stanovit velikost 

potenciální poptávky po službách hudebního klubu. Kategorie koncertů jsou rozděleny 

na základě cen lístků, která se odvíjí od kvality interpretů (výše cen jsou uvedeny 

v kapitole zabývající se sestavením finančního plánu). Pro přehlednost byly údaje shrnuty 

do následující tabulky: 

Tabulka 5 Určení potenciální poptávky (zdroj: vlastní zpracování) 

Služba Výsledné procento Základna Potenciální poptávka 

Koncerty 1. a 2. kategorie 5,4% 245 178 13 240 

Koncerty 3. a 4. kategorie 10,6% 1 180 997 125 186 

Café a bar 80,9% 245 178 198 349 

 

Mezi koncerty první a druhé kategorie se řadí koncerty méně známých interpretů, které 

zpravidla přitahují nižší zájem veřejnosti, a tudíž na tuto kategorii byla aplikována 

základna obyvatel Brna ve věku od 15 do 64 let, jejichž počet byl zjištěn v části práce 
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zabývající se SLEPT analýzou. Pro koncerty třetí a čtvrté kategorie byla posléze 

aplikována základna stanovená z počtu obyvatel Jihomoravského kraje, který byl rovněž 

zjištěn prostřednictvím analýzy SLEPT.  Pro určení procentuálního podílu autor využil 

výsledky získané z výzkumu. Pro určení návštěvnosti koncertů první a druhé kategorie 

využil autor procento těch respondentů, kteří jazzové a swingové koncerty navštěvují 

nejvíce, a to 2x a vícekrát měsíčně. Pro třetí a čtvrtou kategorii byla využita ta část 

respondentů, která koncerty navštěvuje 1x měsíčně. Odůvodnění je takové, že lidé, kteří 

na koncerty chodí častěji, jsou ochotnější navštěvovat méně známé interprety, zatímco 

lidé, kteří koncerty tak často nenavštěvují, budou pravděpodobně volit interprety 

známější.  

Pro určení poptávky po službách café baru byly pak zvoleni respondenti, kteří takovéto 

hostinské zařízení navštěvují 1x a více za týden. 

2.5.2. Vyhodnocení preferencí 

Dále se marketingový výzkum zaobíral tím, zda bude o tento typ podniku vůbec zájem, a 

to, jak poslechově nároční potenciální posluchači jsou.   

 

Obrázek 12 Graf zájmu o vznikající podnik (zdroj: vlastní zpracování) 

Na základě informací z výše uvedeného grafu je možné vyvodit, že více než 50 % 

dotázaných by v Brně tento druh podniku uvítalo. Tato informace je podstatná pro to, 

jestli má smysl podnik otevírat.  
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Obrázek 13 Graf náročnosti poslechu respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

Tímto posledním grafem se autor práce zaměřoval na to, o jakou hudbu z hlediska 

náročnosti bude největší zájem z dramaturgického hlediska. Jazz a jeho odnože se dají 

považovat za jeden nejsložitějších hudebních žánrů, nejvíce pak jazz instrumentální. 

Swing je zatím spíše taneční a poslechově přístupnější. Ze získaných odpovědí je vidět, 

že větší část respondentů je spíše pro neutrální až nenáročnou hudbu. Toto bude bráno 

v potaz při tvorbě dramaturgie klubu. 

2.5.3. Závěr marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum dal autorovi nutné předpoklady pro stanovení potenciální 

poptávky a identifikace potřeb zákazníků. Zbylé otázky dotazníku se zabývaly 

preferencemi zákazníků v nabízeném sortimentu zboží, jejichž výsledky je možné 

vypozorovat ve zvoleném sortimentu zmíněném v obchodním plánu. Jak dotazník 

samotný vypadal, je možné vidět v příloze č. 7 této práce. 
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3 Návrhová část práce 

V této části práce se autor zaměřuje na vlastní zpracování podnikatelského záměru. 

Analytická část podnikatelského plánu byla vypracována v kapitole č. 2, proto v této části 

bude již pouze shrnutí podstatných výsledků získaných z provedených analýz.  

3.1. Údaje o podniku 

Název podniku:  Jazzyk Club 

Sídlo:    Poděbradova 95, 612 00 Brno – Královo Pole 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání  Hostinská činnost 

    Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 

živnostenského zákona  

Statutární orgán:  Jednatel: 

    Bc. TOMÁŠ BARTUŠEK, dat. nar. 12. května 1992 

    Svatojánská 654, 588 56 Telč 

Společníci:   Společník: 

    Bc. TOMÁŠ BARTUŠEK, dat. nar. 12. května 1992 

    Svatojánská 654, 588 56 Telč 

Podnik bude nabízet: Prodej točeného piva 

    Prodej vína 

    Prodej lihovin 

    Koncerty 

    Pronájem prostor pro hudební lektory 

    Workshopy  
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3.2. Exekutivní souhrn 

Hlavním záměrem tohoto podnikatelského plánu je představit podnik, který je zamýšlen 

k otevření. Podnik se bude zaměřovat na hudební produkci převážně jazzových a 

swingových kapel. Dále bude poskytovat prostor lektorům k výuce hry na hudební 

nástroje a rovněž bude sloužit jako místo setkávání lidí se zálibou právě v jazzové a 

swingové muzice. 

Klub bude otevřen ve městě Brně ve starém továrním/skladovém prostoru, který bude 

přestavěn pro potřeby hudebního klubu, café a baru. Brno je svou povahou ideálním 

městem, protože je zde noční a kulturní život příznivě ovlivněn faktem, že jde o 

studentské město. Je zde sice již množství konkurenčních a substitučních klubů, ale na 

základě marketingového výzkumu usuzujeme, že o nový klub i přesto zájem bude. 

V první řadě bude kladen důraz na zajištění povědomí o existenci klubu a stimulaci 

potenciálních zákazníků k pravidelným návštěvám a doporučování klubu svým přátelům 

a rodině.  

Svoji činnost chce podnik zahájit 1. 12. 2018, a to po provedení všech stavebních úprav 

a vybavení klubu.   

Co se finanční výkonnosti podniku týče, po podrobných propočtech lze po prvním roce 

podnikání (13 měsíců – bude využito možnosti prodlouženého hospodářského roku) 

počítat se ziskem ve výši 268 948 Kč. Tohoto zisku bylo dosaženo převážně tím, že si 

majitel stanovuje maximální rozpočet pro pořádání koncertů a nebude hodnotit, jestli byly 

náklady na koncerty vynaloženy v přiměřené výši. Rozpočet na větší koncerty hodlá 

majitel navýšit získáváním sponzorských darů, které jsou jedním z nejpodstatnějších 

zdrojů financování veškerých koncertů. 

Poté co si podnik vybuduje jméno a tradici, chce majitel rozšířit svou činnost a začít 

spolupracovat s různými festivaly a jinými pořadateli hudebních koncertů. Za cíl 

považuje navázat po několika letech podnikání spolupráci s Jazz Fest Brno.  

3.3. Analýza odvětví 

Na základě provedené analýzy v analytické části práce autor prozkoumal atraktivitu 

odvětví. Jelikož se jedná o poměrně hodně konkurenční trh, je atraktivita trhu touto 

skutečností trochu poskvrněna. Nicméně se správnou marketingovou strategií se ze silně 
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konkurenčního prostředí stává trh s poměrně zajímavým potenciálem. Mezi největší 

konkurenty patří: 

· JazzFestBrno 

· SONO Centrum 

· Metro Music Bar 

· Klub Alterna 

Na základě marketingového průzkumu bylo zjištěno, o jaké produkty mají potenciální 

zákazníci největší zájem. Cílem bylo zjištění, jestli existuje o nový podnik tohoto typu 

vůbec zájem, a o jaký sortiment nápojů či typy koncertů bude zájem. Neexistuje pouze 

jeden jazz, ale různé jeho odnože, pro posluchače náročnější. Swing patří k těm méně 

poslechově náročným. Z marketingového průzkumu bylo zjištěno, že o takovýto podnik 

je zájem poměrně velký, a byly vybrány jednotlivé nabízené produkty. (Více v kapitole 

3.4. Popis podniku.) 

Příležitosti autor pozoruje hned v několika oblastech. Jedná se o příležitosti, které 

poskytuje současná ekonomická situace, která je ve fázi růstu, nízká vyjednávací síla 

dodavatelů a snadná dostupnost úvěrů. Tyto příležitosti chce autor zužitkovat při vyvolání 

zájmu potenciálních zákazníků prostřednictvím poutavé marketingové kampaně na 

sociálních sítích.  

Pro podrobnější analýzu viz analytickou část práce. 

3.4. Popis podniku 

Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, podnikem, který se autor chystá založit, je 

jazzovo-swingový klub a meeting point lidí, které zajímá jazzová a swingová muzika a 

jejich různé rozvinuté žánry (jazz-rock, funky, electro-swing apod.).  

Podnik bude fungovat na několika úrovních. První, očividná úroveň je jazzovo-swingový 

klub, který bude pořádat různé jazzové koncerty a dílny. Ambicí autora je navázat 

v horizontu pěti let spolupráci s jedním z největších jazzových festivalů, Jazz Festem 

Brno.  

Další úrovní je provozování café a baru v době konání koncertů i mimo ni. Bar bude 

sloužit jako lákadlo, aby se zákazníci shromažďovali v prostorách klubu. Možnost 
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konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů a reprodukovaná hudba vytváří pro 

tyto příležitosti ideální prostředí. 

Poslední úrovní je pronájem místností pro hudební lektory k výuce hry na hudební 

nástroje či zpěvu.  

Na základě marketingového výzkumu byl stanoven následující sortiment nabízený na 

baru: 

· Pivo 

o Svijany 

o Pilsner Urquell 

o Rotující pípa 

· Víno 

o Bílé víno 

§ Veltlínské zelené (suché) 

§ Rulandské šedé (polosuché) 

§ Pálava (polosladké) 

o Červené víno 

§ Dornfelder (suché) 

o Rosé 

§ Zweigeltrebe rosé 

· Nealkoholické nápoje 

o Coca Cola 

o Fanta 

o Sprite 

o Domácí ovocné limonády 

o Džusy 

o Vody 
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o Nealko pivo 

· Teplé nápoje 

o Káva 

o Čaj 

o Svařené víno 

· Jídlo 

o Sáčkové pochutiny (arašídy, chipsy,…) 

o Rychlá teplá kuchyně (panini, toasty,…) 

o Studená jídla (nakládané hermelíny, utopence,…) 

Mezi interprety, jejichž koncert by si autor přál uspořádat, patří: 

· Robert Balzar trio 

· Jan Smigmator 

· Dan Bára a Illustratosphere 

· Voxtet 

· B-Band  

· A další 

3.5. Obchodní plán 

Obchodní plán podniku se odvíjí od frekvence koncertů v jazzovém klub. Pokud se bude 

konat koncert, je potřeba vytvořit větší zásobu prodávaného sortimentu.  

Majitel firmy zamýšlí tři koncerty za týden. Je to pro začátek jak personálně, tak 

marketingově náročné, aby byla zajištěna potřebná návštěvnost těchto koncertů. Koncerty 

jsou však schopny dosáhnout větší návštěvnosti, než když se koncerty nekonají. Čím větší 

frekvence koncertů, tím zákazníci získají i větší povědomí o klubu a tím spíše se podaří i 

naplnit vizi, že se z klubu stane i meeting point. Koncerty se budou odehrávat v úterý, ve 

čtvrtek a v sobotu.  
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Nyní se podívejme na tabulku, která na základě poptávky zjištěné z výzkumu předpovídá 

potřebu prodávaných nápojů a pokrmů v době konání i mimo konání koncertu. V prvním 

sloupci je název jednotlivých položek, v druhém je pak odhadované množství na jednoho 

zákazníka. V případě konání koncertu je na základě výzkumu, ze kterého vyplývá, že o 

hudební klub tohoto typu bude poměrně vysoký zájem, odhadnuta střední návštěvnost 

(každá kapela dokáže přilákat jiné množství zákazníků). V případě provozu klubu, kdy 

se koncert nekoná, pak majitel zamýšlí držet zásobu ve výši využití plné kapacity klubu 

(místa k sezení). 

Tabulka 6 Plán prodeje v případě konání koncertu (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Odhadované 

množství 

Odhadovaná 
střední 

návštěvnost 
Celkové množství 

Pivo 2 l/zákazník 120 240 l 

Víno 0,5 l/zákazník 120 60 l 

Káva 7 g/zákazník 120 840 g 

Pochutiny 1 ks/zákazník 120 120 ks 

Nealkoholické nápoje 1 l/zákazník 120 120 l 

 

Tabulka níže, jak již bylo řečeno, ukazuje potřebné zásobení klubu v případě, kdy se 

nekoná koncert. Je jasné, že se nikdy nevyprodá veškerá zásoba zboží, a proto bude 

zásoba doplňována jednou týdně (v případě nápojů) a denně (v případě pochutin) do výše 

odhadované týdenní potřeby.  

Tabulka 7 Plán prodeje v případě, kdy se koncert nekoná (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Odhadované 

množství 
Kapacita Celkové množství 

Pivo 2 l/zákazník 60 120 l 

Víno 0,5 l/zákazník 60 30 l 

Káva 7 g/zákazník 60 420 g 

Pochutiny 1 ks/zákazník 60 60 ks 

Nealkoholické nápoje 1 l/zákazník 60 60 l 
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Poslední tabulka ukazuje celkový požadovaný stav zásoby k začátku týdne (pondělí) a 

odhadovanou výši spotřeby jednotlivých zásob. 

Tabulka 8 Odhadovaný zásobovací cyklus 

Položka 
Potřebná zásoba 
na začátku cyklu 

Odhadovaná 
spotřeba = 

odhadovaná 
velikost dodávky 

Týdně dodávaná zásoba 

Pivo 800 l (768 zaokr.) 700 l 

Víno 300 l 250 l 

Káva 4 200 g 3 000 g 

Nealkoholické nápoje 600 l 300 l 

Denně dodávaná zásoba 

Pochutiny 80 ks 60 ks 

 

3.6. Marketingový plán 

V této části podnikatelského plánu se autor zaměřuje na to, jakou marketingovou strategii 

zvolit jak z hlediska produktu, tak z hlediska propagace a ostatních bodů marketingového 

mixu.  

3.6.1. Cílová skupina 

Na základě provedeného dotazníkového šetření je cílová skupina jazzovo-swingového 

klubu stanovena na muže i ženy, kteří dosáhly plnoletosti (kvůli konzumaci 

alkoholických nápojů), mají zájem o jazzovou a swingovou muziku a navštěvují tyto 

koncerty 2–3x měsíčně. Jedná se o poměrně širokou skupinu lidí, a z důvodu lepšího 

zacílení bude marketingová strategie cílena na studenty, hudebně aktivní, ve věku 18 až 

26 let. 

3.6.2. Marketingový mix 

Produkt 

Jak již bylo v práci zmíněno, celkový produkt se skládá z koncertů, café baru a pronájmu 

zkušebních místností k výuce hry na hudební nástroje. Každý z těchto produktů je 

bezesporu ovlivněn kvalitou, ta bude dosahována v každé části odlišným způsobem.  
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· Koncerty – výběr kvalitních a zajímavých interpretů bude podpořen kvalitním 

zvukem a akustickými vlastnostmi uvnitř klubu. 

· Café/bar – na základě marketingového průzkumu je stanovený vhodný sortiment 

nabízený na baru, který je určen na základě zákaznických preferencí. 

· Výuka hry na hudební nástroje – spolupráce s kvalitními lektory. 

Společným rysem všech částí produktu je kvalita. Ta bude pro zakládaný podnik 

nejpodstatnější.  

Cena 

Cena jednotlivých produktů bude vytvořena nákladovou metodou s přihlédnutím ke 

konkurenčním produktům.  

Propagace 

Hlavním propagačním nástrojem bude WOM marketing, tedy marketing pomocí ústních 

referencí. Pro tento účel je však potřeba vytvořit zájem potenciálních zákazníků a tyto 

zákazníky přimět o podniku hovořit. Jak je známo, ústní reference jsou nejúčinnější, 

protože při rozhodování hrají podstatnou roli doporučení.  

Povědomí o hudebním klubu bude vytvářeno za pomoci sociálních sítí (Facebook a 

Twitter), webových stránek a intenzivní reklamní kampaně před otevřením klubu (letáky 

a poutavá videa). 

Distribuce 

Distribuce produktu bude prováděna v místě klubu. V letních dnech připadá v úvahu 

pořádání koncertů pod širým nebem, to je však svázáno vyhláškami o nočním klidu a 

jinými omezeními. 

3.7. Organizační plán 

Podnik bude řízen majitelem (jediný společník – autor práce), který bude mít pod sebou 

dva spolupracovníky, kteří jsou osobami blízkými majiteli. Jeden ze spolupracovníků 

bude zodpovídat za vedení baru díky svým zkušenostem z této oblasti (několikaletá 

zkušenost práce barmana i vedení baru), druhý ze spolupracovníků bude zodpovídat za 

chod šatny a prodeje lístků (opět díky zkušenostem s touto prací). Tito spolupracovníci 
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budou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr a budou pomáhat s celkovým chodem klubu. 

Pod sebou budou mít brigádníky zaměstnané formou dohody o provedení práce.  

3.7.1. Personální struktura podniku 

Složení personálu podniku není příliš komplikované. Jak již bylo zmíněno, na hlavní 

pracovní poměr bude mít podnik pouze dva vedoucí zaměstnance. Zaměstnanci na hlavní 

pracovní poměr budou mít na starosti chod šatny a prodeje lístků, druhý bude mít na 

starosti chod baru. Zbylá místa budou obsazena brigádníky zaměstnanými formou 

dohody o provedení práce. 

Jelikož odpadá hledání zkušených zaměstnanců na HPP, nejnáročnější výběrová část 

personálu je vyřešena před vznikem samotného problému. Je však nutně potřeba vybrat 

schopné brigádníky. Aby bylo možné zajistit hladký chod klubu, je nutné zvolit optimální 

množství brigádníků. Je nutné počítat s tím, že se jedná převážně o studenty, proto je 

potřeba mít větší počet zaměstnanců na DPP, než je potřeba jednotlivých pracovišť na 

jeden večer. Na základě expertního odhadu stanovuje majitel počet zaměstnanců baru 6 

(3 na jeden večer), zaměstnanců šatny 4 (2 jeden večer) a 1 zaměstnanec na prodej lístků 

na místě (lístky budou nabízeny i v předprodeji). Jelikož se jedná o jazzovo-swingový 

klub, bezpečnost budou zajišťovat vedoucí zaměstnanci. 

3.7.2. Pracovní náplň 

Nyní se zaměříme na pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců. U každé pracovní pozice 

je pracovní náplň odlišná, ale jsou zde určité průniky: 

Vedoucí - bar 

· Kontrola dostatečného zásobení surovinami a zbožím 

· Plánování směn 

· Kontrola zaměstnanců 

· Výběr zaměstnanců 

· Inventury 

Brigádník – bar 

· Obsluha 
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· Kasírování 

· Odesílání EET 

· Úklid 

Vedoucí – šatna, lístky 

· Plánování směn 

· Kontrola zaměstnanců 

· Výběr zaměstnanců 

· Ztráty a nálezy 

· Kontrola 

Brigádník – šatna 

· Věšení oděvů 

· Kasírování 

· Úklid 

· Výdej oděvů 

Brigádník – lístky 

· Prodej lístků 

· Kasírování 

· Odesílání EET 

· Úklid 

3.7.3. Požadavky na jednotlivé pracovní pozice 

V této kapitole budou zmíněny požadavky na pracovníky na jednotlivých pracovních 

místech.  

Vedoucí baru a vedoucí prodeje lístků a šatny 

· Zodpovědnost 

· Minimálně středoškolské vzdělání 
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· Beztrestnost 

· Praxe v oboru min. 2 roky 

· Schopnost vést a organizovat lidi 

Brigádní pracovníci baru 

· Časová flexibilita 

· Ochota pracovat do noci 

· Minimálně středoškolské vzdělání 

· Zkušenosti vítány 

· Vhodné pro studenty 

Brigádní pracovníci – prodej lístků 

· Časová flexibilita 

· Minimálně středoškolské vzdělání 

· Zkušenosti vítány 

· Vhodné pro studenty a matky na mateřské dovolené 

Brigádní pracovníci – šatna 

· Časová flexibilita 

· Ochota pracovat do noci 

· Minimálně středoškolské vzdělání 

· Zkušenosti vítány 

· Vhodné pro studenty a matky na mateřské 

3.8. Hodnocení rizik 

Při vykonávání podnikatelské činnosti je každý podnik vystaven rizikům, která mohou 

nepříznivě ovlivnit chod podniku. Některá rizika mohou podnik pouze poškodit, ale 

některá rizika mohou podniky přímo zničit. Aby k takovém situacím nedošlo, je potřeba 

jednotlivá rizika identifikovat a najít opatření, která rizika eliminují nebo sníží možnost 

jejich výskytů či jejich dopad.  
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3.8.1. Identifikace rizik 

Za rizika, která mohou tento jazzový klub ohrozit, považuje autor následující: 

· Konkurence 

· Neschopnost generovat zisk 

· Poruchy vybavení 

· Odložení otevření klubu 

· Nemoc interpretů bezprostředně před hudební produkcí 

Konkurence 

Konkurence je u každého ze začínajících podniků, které vstupují na již existující trh, 

jedním z největších nepřátel. Konkurenti mají lepší pozici, protože se již na trhu pohybují 

a mají již vybudované určité jméno. Nejčastějším scénářem je následný nedostatek 

zákazníků, kteří se rozhodnou navštívit konkurenční podniky. Na podniku je poté 

přesvědčit tyto zákazníky, aby se rozhodli zvolit pro návštěvu právě vznikající klub.  

Neschopnost generovat zisk 

Ztrátovost je riziko každého podnikání. Pokud se podniku nepodaří vytvořit finanční plán 

takový, který zohlední všechny proměnné a vytvoří takové podmínky, aby se podnik stal 

po čase ziskovým, může dojít ke krachu podniku.  

Poruchy vybavení 

Každá porucha strojů, počítačů a podobných kusů vybavení má za příčinu přerušení či 

zpomalení provozu podniku. V případě hudebního klubu pak narušení probíhajícího nebo 

připravovaného koncertu. Pro tyto případy je nejlepší výbavu pravidelně udržovat a 

případně mít připraveno záložní vybavení. 

Odložení otevření klubu 

V případě, kdy nedojde k dodržení harmonogramu projektu rekonstrukce a otevření, bude 

následkem opoždění generování příjmů a růst nákladů na tento projekt. Je poté na 

vyjednávání, aby ve smlouvách byly pokryty takovéto případy a ztráty způsobeny tímto 

zpožděním minimalizovány.  
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Nemoc interpretů bezprostředně před hudební produkcí 

Za tohoto stavu hrozí podniku to, že bude muset celý koncert zrušit a refundovat 

zakoupené vstupenky či hledat nový termín na přeložení koncertu. V obou případech 

může výskyt této skutečnosti vyvolat nespokojenost ze strany zákazníků.  

3.8.2. Kvantifikace rizik a jejich kvalifikace 

Aby bylo možné jednotlivá rizika analyzovat, je nutné kvantifikovat jejich závažnost a 

pravděpodobnost jejich výskytu.  

V následující tabulce je možné vidět hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika a hodnoty 

závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik. Oba ukazatele jsou kvantifikovány na 

škále od 1 do 5. 

Tabulka 9 Stupnice hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost Závažnost 

1 Nepravděpodobné Zanedbatelné 

2 Málo pravděpodobné Málo závažné 

3 Středně pravděpodobné Středně závažné 

4 Pravděpodobné Závažné 

5 Velmi pravděpodobné Velmi závažné 

 

Za stavu, kdy jsou přiděleny hodnoty rizikům podle závažnosti a pravděpodobnosti 

výskytu těchto rizik, je možné na základě expertního odhadu sestavit následující tabulku, 

které hodnotí jednotlivá identifikovaná rizika: 

Tabulka 10 Hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Závažnost Hodnocení 

1 Konkurence 4 5 20 

2 Neschopnost generovat zisk 2 5 10 

3 Poruchy vybavení 3 4 12 

4 Odložení otevření klubu 4 2 8 

5 Onemocnění interpretů 2 2 4 
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Stupnici hodnocení rizika stanovil autor následovně: 

· 1-6   Běžné riziko 

· 7-14  Závažné riziko 

· 15-25  Kritické riziko 

Na základě mapy rizik uvedené níže je pak možné si prohlédnout graficky znázorněnou 

přijatelnost jednotlivých rizik.  

 5   R2      R1   

 4     R3     

Závažnost 3           

 2   R5     R4   

 1             

 0 1 2 3 4 5 

   Pravděpodobnost  
Obrázek 14 Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky i obrázku jasně vyplývá, že nepřijatelné riziko je riziko č. 1, riziko z hlediska 

konkurence. Toto riziko, jak již bylo řečeno, může zapříčinit nedostatek zákazníků a 

dostat tak podnik do ztráty. Za jediné opatření proti tomuto riziku autor považuje 

dostatečně kvalitní marketingovou strategii, která bude pro podnik zásadní. Pokud se 

podaří potenciální zákazníky přesvědčit, že se nejlépe budou mít právě v klubu Jazzyk, 

bude hrozba konkurence podstatně omezena. 

Dalšími riziky, která jsou považována za závažná, jsou rizika 2-4. Riziko neschopnosti 

generovat zisky snížíme tím, že bude vytvořen kvalitní finanční plán. Poruchám výbavy 

lze předejít, jak již bylo zmíněno, údržbou a záložním vybavením a odložení otevření 

klubu předejdeme adekvátními smlouvami.  

Poslední přijatelné riziko bude majitel akceptovat, protože takovému riziku předejít nelze 

a jeho dopady nejsou fatální.  

3.8.3. Nové hodnoty rizik po aplikaci opatření 

Po zapojení výše zmíněných opatření proti výskytu rizik byly do tabulky hodnocení rizik 

dosazeny nové hodnoty výše zmíněných rizik a výsledek je následovný:  



 

73 

 

Tabulka 11 Změna hodnot rizika po aplikaci opatření (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Závažnost Hodnocení 

1 Konkurence 3 4 12 

2 Neschopnost generovat zisk 1 5 5 

3 Poruchy vybavení 3 2 6 

4 Odložení otevření klubu 3 2 6 

5 Onemocnění interpretů 2 2 4 

 

Můžeme si povšimnout, že hodnota jednotlivých rizik klesla na úroveň běžného a 

závažného rizika. Po zapojení těchto opatření lze tedy konstatovat, že došlo k zásadnímu 

snížení hodnoty rizik. Pro představu uvádí ještě autor graf níže: 

 

Obrázek 15 Graf změny hodnot rizika (zdroj: vlastní zpracování) 

3.9. Finanční plán 

Tato část podnikatelského plánu se zabývá vytvořením finančního plánu pro zakládaný 

podnik. Finanční plán podává předběžný obraz o tom, co tvoří náklady na založení a chod 

podniku a jak podnik tvoří příjmy. Rovněž se tato část zabývá tím, jakým způsobem bude 

realizováno financování podniku.  
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3.9.1. Náklady na založení podniku 

Před založením samotného podniku je zapotřebí provedení několika nákupů, kterými 

vznikají různé náklady a rovněž dochází ke vzniku položek majetku, které budou 

odepisovány. Nejvyšší investiční položkou je koupě budovy, ve které bude klub fungovat. 

V příloze č. 1 práce je možné vidět, který typ prostoru se majitel chystá zakoupit a jaké 

náklady na pořízení tohoto objektu jsou. Pořizovací cena takového objektu je odhadována  

dle různých inzerátu (inzerát v příloze je uveden jako reprezentativní) na 3,5 milionu 

korun českých. Než však dojde k zařazení do majetku, tato hodnota ještě poroste.  

Před pořízením budovy a žádostí o úvěr je však zapotřebí založit společnost s ručením 

omezeným. Zároveň vzhledem k plánovanému obratu se majitel rozhodl ihned po 

založení firmy registrovat k dani z přidané hodnoty. U cen, kdy se celková suma rovná 

sumě bez DPH, jsou plnění, která podléhají přenesené daňové povinnosti. 

Zřizovací výdaje 

Za zřizovací výdaje považujeme především náklady na služby advokátní kanceláře, která 

obstará veškeré potřebné dokumenty. Za dodavatele právních služeb volí autor Advokátní 

kancelář Mgr. Ľudovít Pavela, která sídlí v Praze, se kterou má majitel díky vedení 

účetnictví historii. Celkové náklady jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 12 Zřizovací výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Výše celkem Bez DPH 

Právní služby 10 000 Kč 8 264 Kč 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 1000 Kč 

Výpis z trestního rejstříku 100 Kč 100 Kč 

Celkem 11 100 Kč 9 364 Kč 

 

Výdaje na rekonstrukci a vybavení hudebního klubu 

Jak již bylo zmíněno výše, dalším krokem po založení firmy je koupě prostoru, kde bude 

klub provozován. Jelikož se jedná o starý prostor, který navíc pravděpodobně nebude 

uzpůsoben pro konání koncertů, bude zapotřebí učinit několik stavebních úprav. Tyto 

výdaje na stavbu však budou vstupovat do pořizovací ceny celé stavby. Ceny byly 

zjištěny na základě průzkumu ceníků dodavatelů či webových diskusí. Výsledné částky 
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se však mohou mírně lišit. Celá stavba bude zařazena do odpisové skupiny č. 6 a bude 

odpisována zrychleně na základě karty majetku uvedené v příloze č. 3 

Tabulka 13 Pořizovací cena budovy (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Výše celkem Bez DPH 

Budova 3 500 000 Kč 2 892 400 Kč 

Výměna oken 70 000 Kč 70 000 Kč 

Stavební práce (včetně 
podlahy, sanity, instalatérské 
a elektrikářské práce) 

300 000 Kč 300 000 Kč 

Bar (ne movité věci a jejich 
soubory) + šatna = palety – 

24 ks 

7 200 Kč 5 950 Kč 

Bar sanita  2 000 Kč 1 653 Kč 

Podium 20 000 Kč 16 528 Kč 

Vstupní dveře (bezpečnostní) 30 000 Kč 24 792 Kč 

Interiérové dveře (toalety, 
zkušební místnost) 3 ks 

7 000 Kč 5 785 Kč 

Interiérové dveře – vestibulní 
požární 

20 000 Kč 16 528 Kč 

Celkem 3 954 200 Kč 3 333 636 Kč 

 

Poté, co bude prostor zakoupen a rekonstruován, je možné nakupovat jednotlivé movité 

věci a různé vybavení potřebné k provozu klubu. Ke snížení nákladů bude při zakládání 

pořízena kombinace použitých a nových výrobků. Další tabulka popisuje výdaje, které 

budou vynaloženy na vybavení baru. 

Tabulka 14 Vybavení baru (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Výše celkem Bez DPH 

Kávovar 3 000 Kč 2 479 Kč 

Mlýnek na kávu 1 300 Kč 1 074 Kč 

Výčep 33 275 Kč 27 500 Kč 

Lednice 2 ks 6 000 Kč 4 958 Kč 

Kontaktní gril 4 690 Kč 3 876 Kč 

Sklenice na víno 1 980 Kč 1 636 Kč 
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Sklenice na kávu 2 000 Kč 1 653 Kč 

Sklenice whisky + rum 1 580 Kč 1 306 Kč 

Sklenice nealko 1 580 Kč 1 306 Kč 

Talíře 2 450 Kč 2 025 Kč 

Drobné vybavení 2 000 Kč 1 653 Kč 

Celkem 59 855 Kč 49 467 Kč 

 

Následující tabulka se věnuje nákladům na vybavení zvukové techniky klubu a světelné 

techniky. 

Tabulka 15 Zvukotechnika a osvětlení (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Výše celkem Bez DPH 

Reproboxy 2 ks 45 980 Kč 38 000 Kč 

Subwofery 45 980 Kč 38 000 Kč 

Mixážní pult (Německo) 30 232 Kč  30 232 Kč 

iPad (ovládání mixážního 
pultu) 

23 989 Kč 19 825 Kč 

Mikrofony (zpěv) – různé 
druhy 6 ks 

19 050 Kč 15 744 Kč 

Mikrofonní stojany – různé 
druhy 10 ks 

7 190 Kč 5 940 Kč 

Mikrofony – bicí nástroje - 
sada 

8 190 Kč 6 768 Kč 

Kabeláž – různé druhy 30 
ks 

6 000 Kč 4 958 Kč 

Reflektory – 6 ks 5 010 Kč 4 140 Kč 

Ostatní materiál – odhad 3 000 Kč 2 479 Kč 

Celkem 194 621 Kč 166 086 Kč 

 

V poslední tabulce jsou uvedeny ostatní výdaje, které je potřeba vynaložit před otevřením 

hudebního klubu.  

Tabulka 16 Ostatní vybavení klubu (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Celková výše Bez DPH 
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Šatní stojany -zakázka 20 000 Kč 14 918 Kč 

Stoly 15 ks 29 850 Kč 24 669 Kč 

Židle 60 ks 26 940 Kč 22 265 Kč 

EET 24 188 Kč 19 990 Kč 

Ostatní drobné vybavení - 
odhad 

2 000 Kč 1 653 Kč 

Celkem 102 978 Kč 83 495 Kč 

 

Suma celkových výdajů před tím, než bude možné otevřít hudební klub, tedy celková 

vstupní investice činí 3 632 684 Kč bez DPH. Celková hodnota potřebného movitého 

vybavení je ve výši 299 048 Kč. 

Marketingové výdaje 

Než budeme moci stanovit celkové výdaje, respektive celkovou výši požadovaných 

peněžních prostředků, je nutné zahrnout i výdaje na marketing.  

Tabulka 17 Marketingové výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Celková výše Bez DPH 

Webové stránky 30 250 Kč 25 000 Kč 

Doména 120 Kč 99 Kč 

Sociální sítě – individuální 
rozpočet 

3 000 Kč 2 479 Kč 

Plakáty a letáky 2 000 Kč 1 653 Kč 

Google AdWords – 

individuální rozpočet 
5 000 Kč 4 132 Kč 

Celkem 40 370 Kč 33 363 Kč 

 

Celkové výdaje, a tedy rozpočet, který bude potřeba složit, jsou v hodnotě 3 666 047 Kč.  

3.9.2. Způsob financování 

Vznikající podnik bude financován třemi způsoby. Investorem, majitelem a bankovním 

úvěrem. V úvahu ještě připadalo financování za pomocí kick-starter projektu, ale výše 

prostředků získaných tímto způsobem není ve výsledku adekvátní vůči náročnosti 
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přípravy tohoto projektu. Není však vyloučeno využití kick-starter projektu na dílčí 

projekty. 

Rozdělení potřebných finančních prostředků je následovné: 

Tabulka 18 Zdroje financování (zdroj: vlastní zpracování) 

Zdroj Částka 

Investor 800 000 Kč 

Majitel 250 000 Kč 

Úvěr 2 650 000 Kč 

Celkem 3 700 000 Kč 

 

3.9.3. Kalkulace nákladů 

V této kapitole budou rozebrány náklady, které bude podnik vynakládat k provozování 

podniku. 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou stanoveny na základě zkušeností s výší hodinové sazby, která je 

dostatečně atraktivní pro brigádníky. Výše měsíční mzdy byla stanovena na základě 

domluvy se spolupracovníky na 25 000 Kč hrubého, přičemž tyto zaměstnance nečeká 

klasická době směn, ale proměnlivá, která by neměla přesáhnout 40 hodin týdně, a tudíž 

mají možnost věnovat se i jiným výdělečným činnostem. 

Tabulka 19 Výpočet mzdových nákladů HPP (zdroj: vlastní zpracování) 

Vedoucí zaměstnanci 

Položka Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 25 000 Kč  

Sociální pojištění 1 625 Kč 6 250 Kč 

Zdravotní pojištění 1 125 Kč 2 250 Kč 

Superhrubá mzda = 
náklad 

33 500 Kč  

Záloha na daň 5 025 Kč  

Sleva na poplatníka 2 070 Kč  

Záloha na daň po odečtení 
slev 

2 955 Kč  
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Čistá mzda 19 295 Kč  

 

Celkové mzdové měsíční náklady na oba dva zaměstnance pracující na hlavní pracovní 

poměr činí 67 000 Kč. Stanovení měsíčních nákladů na brigádníky je poněkud obtížnější 

a je potřeba tyto náklady stanovit odhadem. Hodinová mzda byla stanovena na 90 Kč. 

Hodnoty jsou vypočteny na jednoho zaměstnance. Ve sloupci celkem byla částka 

vynásobena počtem zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích stanoveným 

v kapitole věnující se organizační struktuře. 

Tabulka 20 Výpočet mzdových nákladů DPP (zdroj: vlastní zpracování) 

Brigádníci 

Pracovní 
pozice 

Počet odpracovaných 

hodin 

Mzdové 
náklady 

Celkem 

Šatna 96 8 640 Kč 34 560 Kč 

Bar 110 9 900 Kč 59 400 Kč 

Lístky 48 4 320 Kč 8 640 Kč 

Celkem 102 600 Kč 

 

Celkové mzdové náklady na 1 měsíc činí tedy 169 600 Kč. 

Provozní náklady 

Poslední část nákladů tvoří náklady na energie, pojištění, správu a jiné pravidelné 

poplatky. Tabulku těchto měsíčních nákladů je možné vidět níže: 

Tabulka 21 Provozní náklady klubu (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis nákladu Výše celkem Bez DPH 

Energie 7 260 Kč 6 000 Kč 

Internet a telefon 1 200 Kč 992 Kč 

Správa webových stránek 1 210 Kč 1 000 Kč 

Pojištění 1 000 Kč 1 000 Kč 

Cestovné 500 Kč 435 Kč 

Celkem 10 270 Kč 9 427 Kč 
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Spotřeba materiálu 

Největší část nepravidelných nákladů budou tvořit náklady na pořízení zboží pro bar a 

náklady na hudební produkci interpretů. Na základě odhadovaných prodejů byla 

v obchodním plánu vypočtena potřeba jednotlivých položek. V tabulkách výkazů 

uvedených níže budou pak vyčísleny jednotlivé náklady. 

Rozpočet pro koncerty 

Pro stanovení nákladů, které budou vynaloženy na konání jednotlivých koncertů, majitel 

nezvolil kalkulaci toho, kolik mohou náklady na konání koncertů činit, ale stanovení 

rozpočtového stropu, který bude dodržen a zároveň naplněn. Zpočátku je tedy měsíční 

rozpočet pro konání koncertů stanoven ve výši 100 000 Kč/měsíc. V letních měsících 

bude tento rozpočet zkrácen z důvodu konání letních festivalů a venkovních akcí. 

Rozpočet se bude v průběhu života podniku zvyšovat za účelem vyšší kvality hudebních 

produkcí. 

3.9.4. Splátkový kalendář úvěru 

Na základě úrokové míry stanovené FIO bankou, kterou podnikatel stanovil jako 

reprezentativní, byl vytvořen následující splátkový kalendář. V této části je uveden pouze 

první rok splácení. Celý splátkový kalendář je možné nalézt v příloze č. 2. Anuita byla 

dle výpočtu stanovena na 29 288 Kč s měsíční frekvencí splácení. Na úrocích bude 

celkem zaplaceno 864 484 Kč.
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Tabulka 22 Očekávaný splátkový kalendář (zdroj: vlastní zpracování) 

Číslo 
splátky 

Měsíc Zbývá uhradit Anuita Úrok Úmor Konečný zůstatek 

1 XII.18                      2 650 000 Kč               29 288 Kč           13 029 Kč                 16 259 Kč                 2 633 741 Kč  
2 I.19                      2 633 741 Kč               29 288 Kč           12 949 Kč                 16 339 Kč                 2 617 402 Kč  
3 II.19                      2 617 402 Kč               29 288 Kč           12 869 Kč                 16 419 Kč                 2 600 983 Kč  
4 III.19                      2 600 983 Kč               29 288 Kč           12 788 Kč                 16 500 Kč                 2 584 483 Kč  
5 IV.19                      2 584 483 Kč               29 288 Kč           12 707 Kč                 16 581 Kč                 2 567 903 Kč  
6 V.19                      2 567 903 Kč               29 288 Kč           12 626 Kč                 16 662 Kč                 2 551 240 Kč  
7 VI.19                      2 551 240 Kč               29 288 Kč           12 544 Kč                 16 744 Kč                 2 534 496 Kč  
8 VII.19                      2 534 496 Kč               29 288 Kč           12 461 Kč                 16 827 Kč                 2 517 669 Kč  
9 VIII.19                      2 517 669 Kč               29 288 Kč           12 379 Kč                 16 909 Kč                 2 500 759 Kč  

10 IX.19                      2 500 759 Kč               29 288 Kč           12 295 Kč                 16 993 Kč                 2 483 767 Kč  
11 X.19                      2 483 767 Kč               29 288 Kč           12 212 Kč                 17 076 Kč                 2 466 691 Kč  
12 XI.19                      2 466 691 Kč               29 288 Kč           12 128 Kč                 17 160 Kč                 2 449 531 Kč  
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3.9.5. Plánované příjmy 

V této kapitole se práce soustředí na rozbor toho, z čeho budou plynout firmě příjmy. 

Největší část příjmů bude tvořena příjmy z prodejů na baru. Dále pak z lístků a v poslední 

řadě provize z poskytnutých míst k vyučování hry na hudební nástroje. 

Stanovení prodejních cen 

Nejprve, aby bylo možné stanovit výši příjmů, je nutné stanovit cenu jednotlivých 

výrobků v závislosti na jejich pořizovací ceně. Celkové náklady na pořízení zboží budou 

pak uvedeny ve výkazových tabulkách. Ceny jsou uvedeny bez DPH na 1 kus.  

Cena jednoho lístku byla vypočtena na základě průměrné ceny (stanovené váženým 

průměrem), za kterou budou nabízeny lístky. Údaje pro výpočet vážené průměrné ceny 

je možné vidět v následující tabulce: 

Tabulka 23 Průměrná cena lístků (zdroj: vlastní zpracování) 

Cena (vč. DPH) 
Počet koncertů v cenové 

kategorii 

Vážená 

průměrná cena 

(vč. DPH) 

100 4 

            250,00 Kč  
250 3 

350 3 

400 2 

 

Cena jednoho lístku bez DPH je tedy 206,61 Kč. Přehled všech prodejních cen (bez DPH) 

je možné vidět v tabulce níže. Ceny prodávaných nápojů a pochutin byly stanoveny na 

základě cen konkurence dle zkušeností autora. 

Tabulka 24 Ceny zboží a služeb (zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Pořizovací cena Prodejní cena Marže 

Svijany 12,81 Kč 26,45 Kč 51,57 % 

Pilsner Urquell 20,17 Kč 37,19 Kč 45,76 % 

Rotující pípa – 

odhad 

20 Kč 37,19 Kč 46,22 % 

Víno 9,92 Kč 24,79 Kč 59,98 % 

Káva 8,71 Kč 30,43 Kč 71,38 % 

Pochutiny 26,09 Kč 60,87 Kč 57,14 % 
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Nealkoholické 
nápoje 

15,65 Kč 34,78 Kč 55,00 % 

Lístky - Kč 206,61 Kč - % 

 

Předpokládané příjmy 

Pro stanovení předpokládaných příjmů (mimo konání koncertů) vycházel autor 

z průměrných denních příjmů, které uváděl webový portál věnující se kavárenství Dos 

Mundos, a to mezi 4 až 10 tisíci Kč denně. Ze začátku podnikání tedy majitel odhaduje 

průměrné denní příjmy na slabší – 6 000 Kč denně, ke konci prvního roku předpokládá 

průměrné denní příjmy ve výši 10 000 Kč denně. Příjmy počítají i se sezonními výkyvy. 

Při konání koncertů je odhadován denní příjem z baru dvojnásobný a k příjmům ještě 

přibude příjem z lístků, který je odhadován na základě průměrné ceny lístku stanovené 

na 206,61 Kč/ks a průměrné odhadované návštěvnosti koncertů. Výpočet příjmů 

v prvním měsíci je možné vidět v tabulce níže: 

Tabulka 25 Předpokládané příjmy (zdroj: vlastní zpracování) 

Druh provozního dne Průměrné denní tržby Počet dní Celkem 

Běžný provoz                             6 000,00 Kč  18    108 000,00 Kč  

Při konání koncertu                           12 000,00 Kč  12    144 000,00 Kč  

Celkem     252 000,00 Kč  

 

Pro stanovení průměrné návštěvnosti koncertů byl využit vážený průměr. Nejprve bylo 

ale nutné vyčíslit maximální kapacitu otevíraného klubu. Na základě kapacity Divadla 

Archa dle přílohy č. 3 moderní kulturní infrastruktura ČR byla stanovena kapacita Klubu 

Jazzyk. V příloze č. 1 této práce je uvedena užitná plocha celé stavby zamýšlené ke koupi 

ve výši 275 m2. Z toho majitel zamýšlí využít 180 m2 jako prostor pro divák, zbylá plocha 

bude tvořit zázemí klubu. Vypočtená kapacita klubu tedy činí dle níže uvedené tabulky 

maximálně 540 diváků.  

Tabulka 26 Určení kapacity klubu (zdroj: vlastní zpracování) 

  Užitná plocha (m2) Maximální kapacita (počet) 

Kapacita Divadlo Archa 400 1200 

Kapacita Klub Jazzyk 180 540 
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K určení průměrné návštěvnosti koncertu byl využit vážený průměr z pesimistických 

odhadů návštěvnosti koncertů v jednotlivých cenových kategoriích, a to na základě 

marketingového výzkumu, v němž vyšla sice slušná potenciální poptávka, ale jelikož se 

jedná o nový klub, je odhadována potenciální poptávka po méně známých interpretech 

nízká. Tuto nízkou návštěvnost již vyrovnává již poměrně slušná odhadovaná průměrná 

návštěvnost větších koncertů, kdy z marketingového výzkumu vyšla vysoká potenciální 

poptávka po koncertech 3. a 4. cenové kategorie. Výsledné hodnoty je možné spatřit 

v následující tabulce: 

Tabulka 27 Odhadovaná minimální návštěvnost koncertů) 

Cenová kategorie Počet koncertů 

Max. 

kapacita 

Odhadovaná minimální 

návštěvnost 

                           100,00 Kč  4 80 20 

                           250,00 Kč  3 80 40 

                           350,00 Kč  3 540 220 

                           400,00 Kč  2 540 300 

Průměrná návštěvnost 121,67 

 

Podle výše uvedené tabulky byla tedy stanovena průměrná návštěvnost, zaokrouhlená na 

desítky, ve výši 120 diváků. Po vynásobení tohoto počtu průměrnou cenou a počtem 

koncertů za měsíc bylo možné určit předpokládané příjmy plynoucí z prodeje lístků na 

koncert. Vše je možné vidět v následující tabulce: 

Tabulka 28 Odhadované příjmy z koncertů (zdroj: vlastní zpracování) 

Průměrná návštěvnost Průměrný výnos z lístku Počet koncertů Příjmy celkem 

120 206,61 Kč 12    297 518,40 Kč  

 

Celkové příjmy, které podnik v prvním měsíci bude generovat, jsou tedy odhadovány po 

zaokrouhlení na 100 Kč ve výši 549 500 Kč. V dalších měsících je poté plánován růst 

průměrných denních tržeb o 500 Kč.  

Tabulka 29 Odhadované příjmy z baru (zdroj: vlastní zpracování) 

Druh provozního dne Průměrné denní tržby Počet dní Celkem 

Běžný provoz                             6 500,00 Kč  18    117 000,00 Kč  

Při konání koncertu                           13 000,00 Kč  12    156 000,00 Kč  

Celkem     273 000,00 Kč  
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3.9.6. Výkaz zisku a ztráty 

Hospodářský rok 2018 – 2019 

Jelikož první rok podnikání vychází pouze na jeden měsíc, rozhodl se majitel pro využití 

hospodářského roku prodlouženého o jeden měsíc. Náklady na zboží jsou vypočteny na 

základě průměrné marže na zboží a zaokrouhleny na 100 Kč. Průměrná marže činí 

54,71 %. Plánované výkazy pro další období je možné nalézt v příloze č. 4. 

V následujících letech je odhadován meziroční růst tržeb na 0,1 %. 
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Tabulka 30 Výsledovka pro první rok - 1. část (zdroj: vlastní zpracování) 

VÝSLEDOVKA 
Zřizovací 

výdaje 
XII.18 I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 

Tržby za prodej 

zboží/služeb 0 549 500 570 500 591 500 612 500 633 500 654 500 

Ostatní výnosy - z nájmu   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

VÝNOSY CELKEM 0 559 500 580 500 601 500 622 500 643 500 664 500 

Mzdové náklady 0 169 600 169 600 169 600 169 600 169 600 169 600 

Náklady na propagaci 33 363 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Náklady na zboží 68 044 248 869 258 379 267 890 277 401 286 912 296 423 

Náklady na telefon, 
internet   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pojištění   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cestovné   500 500 500 500 500 500 

Energie   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Rozpočet na koncerty   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Splátka úroků   13 029 12 949 12 869 12 788 12 707 12 626 

Ostatní náklady 9 364 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Daně               

Vybavení 299 048             

Odpisy DHM   5 129 5 129 5 129 5 129 5 129 5 129 

NÁKLADY CELKEM 409 819 551 626 561 057 570 488 579 918 589 348 598 778 

                

ZISK/ZTRÁTA -409 819 7 874 19 443 31 012 42 582 54 152 65 722 

Kumulovaný zisk/ztráta -409 819 -401 945 -382 502 -351 490 -308 908 -254 756 -189 034 
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Tabulka 31 Výsledovka pro první rok - 2. část (zdroj: vlastní zpracování) 

VÝSLEDOVKA VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19 

Tržby za prodej 
zboží/služeb 465 500 465 500 465 500 633 500 696 500 717 500 738 500 

Ostatní výnosy - z nájmu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

VÝNOSY CELKEM 475 500 475 500 475 500 643 500 706 500 727 500 748 500 

Mzdové náklady 169 600 118 300 118 300 118 300 169 600 169 600 169 600 

Náklady na propagaci 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Náklady na zboží 210 825 210 825 210 825 286 912 315 445 324 956 334 467 

Náklady na telefon, 
internet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pojištění 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cestovné 500 500 500 500 500 500 500 

Energie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Rozpočet na koncerty 100 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 

Splátka úroků 12 544 12 461 12 379 12 295 12 212 12 128 12 044 

Ostatní náklady 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Daně               

Vybavení               

Odpisy DHM 5 129 5 129 5 129 5 129 5 129 5 129 5 129 

NÁKLADY CELKEM 513 098 441 715 441 633 517 636 617 386 626 812 636 239 

                

ZISK/ZTRÁTA -37 598 33 785 33 867 125 864 89 114 100 688 112 261 

Kumulovaný zisk/ztráta -226 632 -192 846 -158 979 -33 115 56 000 156 687 268 948 
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Podnik je velkou část roku ztrátový, ale na konci účetního období bude vykazovat 

odhadovaný zisk ve výši 268 948 Kč. V dalších obdobích plánuje majitel zvyšování 

nákladů na koncerty za účelem zvýšení kvality koncertů. Na některé bude zaveden i 

externí zvukový technik. 

3.9.7. Výkazy cash-flow 

Výkaz cash-flow nám podává informace o tom, jaký stav peněžních prostředků má 

podnik k dispozici k určitému datu. Kumulované peněžní toky by neměly být záporné, 

protože by to ukazovalo, že podnik nemá dostatek peněžních prostředků. V případě, 

kdyby došlo k záporné hodnotě kumulovaného cash-flow je potřeba peníze sehnat 

(půjčka, investice,…). Výkazy pro další období je možné vidět v příloze č. 5.
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Tabulka 32 Výkaz cash-flow pro první rok - 1. část (zdroj: vlastní zpracování) 

CASH FLOW 

Zřizovací 
výdaje XII.18 I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 

Hotovost - začátek 0 794 675 779 187 728 199 698 094 621 196 569 887 

Hotovost z prodeje   549 500 570 500 591 500 612 500 633 500 654 500 

Příjmy z nájmu   10 000 10 000 10 000 1 000 10 000 10 000 

Vložený kapitál 1 050 000,0             

Úvěr 2 650 000,0             

PŘÍJMY CELKEM 3 700 000,0 559 500 580 500 601 500 613 500 643 500 664 500 

Nákup vybavení, zboží 299 048,0 184 746 252 500 247 065 315 906 315 906 252 500 

Nákup DHM 3 333 363,00             

Propagace 33 363,00 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Vyplacené mzdy   169 600 169 600 169 600 169 600 169 600 169 600 

Telefon, internet   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pojištění   1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cestovné   500 500 500 500 500 500 

Energie   6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Rozpočet na koncerty   100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Ostatní náklady   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

DPH -769 812,5 74 918 65 100 70 651 60 605 65 015 82 740 

Anuitní splátka úvěru   29 288 29 288 29 288 29 288 29 288 29 288 

Ostatní výdaje 9 364,0 1 435           

VÝDAJE CELKEM 2 905 325,5 574 988 631 488 631 605 690 399 694 809 649 128 

Hotovost - běžné období 794 674,5 -15 488 -50 988 -30 105 -76 899 -51 309 15 372 

TOK PENĚZ 794 674,5 779 187 728 199 698 094 621 196 569 887 585 259 
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Tabulka 33 Výkaz cash-flow pro první rok - 2. část (zdroj: vlastní zpracování) 

CASH FLOW VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19 

Hotovost - začátek 585 259 472 788 445 929 419 070 467 685 466 146 481 197 

Hotovost z prodeje 465 500 465 500 465 500 633 500 696 500 717 500 738 500 

Příjmy z nájmu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

PŘÍJMY CELKEM 475 500 475 500 475 500 643 500 706 500 727 500 748 500 

Nákup vybavení, zboží 225 326 207 210 207 210 279 674 315 906 315 906 315 906 

Dákup DHM               

Propagace 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Mzdové náklady 169 600 118 300 118 300 118 300 169 600 169 600 169 600 

Telefon, internet 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pojištění 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cestovné 500 500 500 500 500 500 500 

Energie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Rozpočet na koncerty 100 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 100 000 

Ostatní náklady 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

DPH 48 757 52 561 52 561 72 623 78 245 82 655 87 065 

Anuitní splátka úvěru 29 288 29 288 29 288 29 288 29 288 29 288 29 289 

Ostatní výdaje               

VÝDAJE CELKEM 587 971 502 359 502 359 594 886 708 039 712 449 716 860 

Hotovost - běžné období -112 471 -26 859 -26 859 48 614 -1 539 15 051 31 640 

TOK PENĚZ 472 788 445 929 419 070 467 685 466 146 481 197 512 837 
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3.9.8. Plánovaná rozvaha 

Poslední částí finančního plánu je rozvaha. (Min. úč. období představuje počáteční 

rozvahu.) Tu je možné vidět v následující tabulce: 

Tabulka 34 Plánovaná rozvaha (zdroj: vlastní zpracování) 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2019     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 až 05) 001 3 818 67 3 751 3 700 

A.   
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 3 333 67 3 266 3 333 

C.   Oběžná aktiva   004 485   485 367 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 až 
11) 006 3 751 0 3 751 3 700 

A.   Vlastní kapitál    007 1319   1319 1050 

B. + C. Cizí zdroje       008 2432   2432 2650 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti: hostinská činnost 

    

 

Tato uvedená rozvaha je pouze pro první rok podnikání. Zbylá období je možné vidět 

v příloze č. 6  
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3.10. Harmonogram realizace 

Na základě expertního odhadu a konzultací s lidmi, kteří mají zkušenosti s jednotlivými 

činnostmi, které je potřeba vykonat pro realizaci projektu, byly stanoveny odhadované 

doby trvání jednotlivých činností. V harmonogramu jsou rovněž staveny nejzazší 

termíny, kdy je nutné jednotlivé činnosti dokončit.
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Tabulka 35 Harmonogram realizace (zdroj: vlastní zpracování) 

Popis činnosti 

Doba trvání 

činnosti (v týdnech) 

Datum 

ukončení I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.18 XII.18 

Vypracování podnikatelského plánu 21 20.05.2018                   

Analýza makroprostředí 1 18.02.2018               

Analýza oborového prostředí 1 25.02.2018               

Analýza vnitřního prostředí 0,5 28.02.2018               

Marketingový průzkum 9 30.04.2018                 

Vypracování obchodního plánu 0,5 03.05.2018               

Analýza rizik 1 10.05.2018               

Vypracování finančního plánu 8 20.05.2018                 

Založení společnosti 1 27.05.2018               

Vyřízení úvěru 1 02.06.2018               

Koupě nemovitosti 1 09.06.2018               

Rekonstrukce 24 06.11.2018                    

Vnější stavební úpravy 12 06.08.2018                 

Vnitřní stavební úpravy 12 06.08.2018                 

Výstavba zázemí klubu 12 06.11.2018                 

Vybavení 2 20.11.2018               

Kolaudace 0,5 20.11.2018               

Zahájení spolupráce s dodavateli 0,5 30.11.2018               

Zajištění personálu 1 30.11.2018               

Oslovení interpretů 12 30.11.2018                 

Marketing 28 -                     

Slavnostní otevření x 01.12.2018                         
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Závěr 

Na základě zkušeností a kontaktů s různými provozovateli hudebních klubů bylo možné 

získat cenné rady a doporučení, na co se při vytváření klubu zaměřit a co vše je pro tento 

klub potřeba vykonat. Jedna z nejcennějších zkušeností je podílení se na festivalu 

Prázdniny v Telči, který má dlouholetou tradici a probíhá celých 17 dní. 

V Brně je velké množství hudebních klubů, a proto je zde kladen velký důraz na to, odlišit 

se a nabídnout svým potenciálním zákazníkům přidanou hodnotu, kterou u 

konkurenčních klubů nevidí. Autor však konkurenční kluby nevnímá negativně, ale spíše 

jako prostředek vzdělávání se a hledání způsobů, jak věci, které dělá konkurence, dělat 

dle lépe a efektivněji. Klubovým gigantem je v Brně SONO centrum, které pořádá akce 

různých zaměření a v určitých aspektech je pro autora považováno za vzor. 

Pro svou činnost se autor rozhodl zvolit právní formu podnikání společnost s ručeným 

omezeným z toho důvodu, že pro právnické osoby je dostupnější získat větší objem 

finančních prostředků, které jsou právě pro založení hudebního klubu nezbytné. V tomto 

případě bude zapotřebí získání úvěru ve výši 2,65 mil. Kč. Bude se však jednat dle 

klasifikace podniků podle velikosti o mikropodnik. 

Než bude podnik otevřen, bylo nutné zhodnotit situaci na trhu, na kterém se podnik bude 

pohybovat. Dále bylo nutné provést nejzákladnější analýzy a propočty pro prvních pět let 

fungování podniku, aby bylo možné určit, jaké jsou šance úspěchu na trhu pro vznikající 

podnik. Výše zmíněné bylo zajištěno pomocí sestavení podnikatelského plánu, kterým se 

tato diplomová práce zabývala. 

Pro umístění tohoto hudebního klubu bylo tedy zvoleno město Brno, ve kterém autor 

práce studuje, žije a pracuje a ke kterému má autor vřelý vztah. Jako ideální prostor pro 

založení klubu zvolil autor starší tovární či skladovací prostor.  

V práci byly provedeny veškeré analýzy, které jsou pro sestavení podnikatelské plánu 

podstatné a jsou prostředkem odhalení situace na trhu. Analýzy, které byly použity, jsou: 

analýza SLEPT, která slouží k rozboru situace vnějšího prostředí; Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který pomohl autorovi identifikovat atraktivitu trhu a síly, které tento 

trh ovlivňují; a v poslední řadě bylo využito McKinsey’s analýzy „7s“, která dopomohla 

k zhodnocení vnitřní situace podniku a zhodnotit tak slabé a silné stránky, převážně 



 

95 

 

majitele a jeho představ. Z těchto výchozích analýz byla následně sestavena SWOT 

analýza, která veškeré získané výstupy těchto analýz vyhodnotila a posloužila tak jako 

podklad pro vytvoření strategie podniku. V poslední fázi byl pak vyhodnocen provedený 

marketingový průzkum, který pomohl odhalit, zda bude mít vytvářený podnik nějaké 

potenciální zákazníky. 

Konkurenční situace není příliš příznivá, ale autor bude klást důraz právě na odlišení se 

od této konkurence a atmosféru a požitek, který budou zákazníci uvnitř klubu prožívat. 

K tomuto sloužilo vypracování marketingové strategie.  

Dalším krokem bylo vytvoření organizační struktury, která bude určovat vztahy mezi 

majitelem, vedoucími zaměstnanci a brigádníky. Nejdůležitější částí podnikatelského 

plánu bylo však určit smysl tohoto podnikatelského plánu v číslech, a to pomocí 

finančního plánu. Došlo k podrobnému propočtu jednotlivých nákladů a určení 

předpokládaných příjmů. Na základě těchto propočtů bylo zjištěno, že podnik bude po 

prvním roce podnikání generovat zisk ve výši 269 tis. Kč. Největším zdrojem zisku 

budou koncerty, kdy jsou odhadovány průměrné příjmy dvojnásobné oproti příjmům při 

běžném provozu café a baru. Zisk bude v průběhu podnikání neustále narůstat, a proto se 

budou otevírat okna pro další rozvoj. 

Jelikož je každé podnikání spojené s vystavením určitému množství a druhu rizik, pro 

případy tohoto podnikatelského plánu to nebylo jiné. Bylo tedy nutné tato rizika 

identifikovat a určit protiopatření, která pomohou snížit pravděpodobnost jejich výskytu 

a sílu jejich dopadu. 

Závěrem by autor rád dodal, že na základě provedených analýz, propočtů a výzkumů bylo 

možné určit, že zakládaný podnik má velké šance na úspěch. Vše se však bude odvíjet od 

toho, jak velké úsilí bude pro provoz podniku vynakládáno a jakým směrem se bude 

podnik dál vyvíjet.  

Hlavním cílem práce bylo vytvoření podnikatelského záměru pro založení jazzovo-

swingového klubu a meeting pointu. Dílčím cílem bylo vypracování finančního plánu, 

který v číslech ukazuje, jak bude podnik pravděpodobně hospodařit. Dle výše 

vypracovaného byly všechny cíle naplněny. 

Hlavní přínos práce autor vidí v tom, že mu bylo umožněno zhodnotit to, co všechno bude 

obnášet realizace autorova snu založit si svůj hudební klub.  



 

96 

 

Použitá literatura 

Literární zdroje 

[1] Zákon č. 51,/1991 Zb. Obchodní zákoník ze dne 5.11.1991, ve znění k 1.1.2016 – 

doplnit 

[2] Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání ze dne 15.11.1991 

[3] SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a 

dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-

274-8. 

[4] KORÁB, Vojtěch a Eva DOLEŽALOVÁ. Drobné podnikání: studijní text pro 

kombinovanou formu studia. Vyd. 3., V Akademickém nakl. CERM 2., dopl. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3274-8. 

[5] NOVOTNÝ, Jiří. Nauka o podniku: výstavba podniku. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-071-0. 

[6] MARTINOVIČOVÁ, Dana. Základy ekonomiky podniku. Praha: Alfa Publishing, 

2006. Ekonomie studium. ISBN 80-86851-50-8. 

[7] VEBER, Jaromír. Podnikání v malé a střední firmě. Praha: Vysoká škola ekonomická, 

1999. ISBN 80-7079-707-x. 

[8] VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 

2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-1069-2. 

[9] CÍSAŘ, Jaromír, Jana MÜLLEROVÁ a Lidmila NĚMCOVÁ. Drobné podnikání. 

Praha: Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-955-2. 

[10] KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 1.vyd. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 

[11] RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: studijní text pro 

kombinovanou formu studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-

80-214-3510-0. 



 

97 

 

[12] HOMOLKA, Jaroslav. Podniková ekonomika a řízení. Vyd. 2. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80213-2504-3. 

[13] TICHÁ, Ivana a Jan HRON. Strategické řízení. Praha: Credit, 2002. ISBN 80-213-

0922-9. 

 [14] DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001. C.H. Beck 

pro praxi. ISBN 80-7179-603-4. 

[15] TYLL, Ladislav. Podniková strategie. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

ekonomie. ISBN 978-80-7400-507-7. 

[16] SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0515-x. 

[17] SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). 

ISBN 978-80-247-4103-1. 

[18] HISRICH, R.D. a M.P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: 

Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 

[19] BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha: Readers International, 1993. 

Business guides. ISBN 80-901454-1-8. 

[20] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: 

Grada Publishing, 2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-0939-2. 

[21] KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost 

s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Brno: 

Computer Press, 2005. Praxe podnikatele. ISBN 80-251-0592-x. 

[22] FOTR, J. Jak připravit optimální podnikatelský projekt. 1. vyd. Praha: Eurovia. 

1993. 117 s. ISBN 80-901186-0-7 

Internetové zdroje 

McKinsey model Value Based Management.net [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:  

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_7s.html 



 

98 

 

Porterův model Jaksi [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:  http://www.jakasi.cz/co-

je-porteruv-model-peti-sil/ 

SWOT Julian Gooden [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupné z:  

http://juliangooden.com/swot-analysis/ 

Základní statistické údaje o Jihomoravském kraji Český statistický úřad [online]. [cit. 

2018-01-13]. Dostupné z:  https://www.czso.cz/csu/xb 

Statistické údaje o ČR Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/aktualniinformace 

Průměrná hrubá mzda ČR Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-01-13]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2017 

Daňové zákony Finanční správa ČR [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika/danove-zakony 

Zákony Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:  

https://www.zakonyprolidi.cz/ 

Městské vyhlášky Brno.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:  

https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-a-narizeni/ 

Info o Brexitu BBC [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 

Vývoj HDP v ČR Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr 

Vývoj inflace v ČR Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=CEN08C&z=T&f=TABULKA&skupId=43&katalog=31779&pvo=CEN0

8C 

Vývoj úrokových sazeb ČR Česká národní banka [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné 

z: 

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/mfi_komentar.h

tml 



 

99 

 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR idnes.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. 

Dostupné z: https://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2017.aspx 

Výsledky prezidentský voleb idnes.cz [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z:  

https://volby.idnes.cz/ 

Průměrné denní tržby kavárny Dos Mundos [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.dos-mundos.cz/blogs/news/113553925-10-veci-ktere-byste-meli-vedet-

nez-zalozite-kavarnu 

Určení kapacity vzhledem k užitné ploše UKEP [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

http://www.ukep.eu/IPRM/IPRM_EHMK/002_4x4/priloha3.pdf 

  



 

100 

 

Seznam tabulek a obrázků 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Věkové složení - Brno (zdroj: ČSÚ) ...................................................................... 36 

Tabulka 2 Vývoj HDP v mil. Kč (zdroj: ČSÚ) ....................................................................... 38 

Tabulka 3 Vývoj inflace v % (Zdroj: ČSÚ) ............................................................................ 39 

Tabulka 4 Vývoj inflace v % (Zdroj: ČSÚ) ............................................................................ 52 

Tabulka 5 Určení potenciální poptávky (zdroj: vlastní zpracování) .................................... 56 

Tabulka 6 Plán prodeje v případě konání koncertu (zdroj: vlastní zpracování) ................ 64 

Tabulka 7 Plán prodeje v případě, kdy se koncert nekoná (zdroj: vlastní zpracování) ..... 64 

Tabulka 8 Odhadovaný zásobovací cyklus ............................................................................. 65 

Tabulka 9 Stupnice hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) .......................................... 71 

Tabulka 10 Hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) ....................................................... 71 

Tabulka 11 Změna hodnot rizika po aplikaci opatření (zdroj: vlastní zpracování) ........... 73 

Tabulka 12 Zřizovací výdaje (zdroj: vlastní zpracování) ...................................................... 74 

Tabulka 13 Pořizovací cena budovy (zdroj: vlastní zpracování) .......................................... 75 

Tabulka 14 Vybavení baru (zdroj: vlastní zpracování) ......................................................... 75 

Tabulka 15 Zvukotechnika a osvětlení (zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 76 

Tabulka 16 Ostatní vybavení klubu (zdroj: vlastní zpracování) .......................................... 76 

Tabulka 17 Marketingové výdaje (zdroj: vlastní zpracování) .............................................. 77 

Tabulka 18 Zdroje financování (zdroj: vlastní zpracování) ................................................. 78 

Tabulka 19 Výpočet mzdových nákladů HPP (zdroj: vlastní zpracování) .......................... 78 

Tabulka 20 Výpočet mzdových nákladů DPP (zdroj: vlastní zpracování) .......................... 79 

Tabulka 21 Provozní náklady klubu (zdroj: vlastní zpracování) ......................................... 79 

Tabulka 22 Očekávaný splátkový kalendář (zdroj: vlastní zpracování) ............................. 81 

Tabulka 23 Průměrná cena lístků (zdroj: vlastní zpracování) ............................................. 82 

Tabulka 24 Ceny zboží a služeb (zdroj: vlastní zpracování) ................................................. 82 

Tabulka 25 Předpokládané příjmy (zdroj: vlastní zpracování) ........................................... 83 

Tabulka 26 Určení kapacity klubu (zdroj: vlastní zpracování) ............................................ 83 

Tabulka 27 Odhadovaná minimální návštěvnost koncertů) ................................................. 84 

Tabulka 28 Odhadované příjmy z koncertů (zdroj: vlastní zpracování) ............................. 84 

Tabulka 29 Odhadované příjmy z baru (zdroj: vlastní zpracování) .................................... 84 

Tabulka 30 Výsledovka pro první rok - 1. část (zdroj: vlastní zpracování) ........................ 86 

Tabulka 31 Výsledovka pro první rok - 2. část (zdroj: vlastní zpracování) ........................ 87 

Tabulka 32 Výkaz cash-flow pro první rok - 1. část (zdroj: vlastní zpracování) ................ 89 

Tabulka 33 Výkaz cash-flow pro první rok - 2. část (zdroj: vlastní zpracování) ................ 90 

Tabulka 34 Plánovaná rozvaha (zdroj: vlastní zpracování) ................................................. 91 

Tabulka 35 Harmonogram realizace (zdroj: vlastní zpracování)......................................... 93 

  



 

101 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Porterův model pěti konkurenčních sil (zdroj: http://www.jakasi.cz) .............. 25 

Obrázek 2 McKinsey 7s diamant (zdroj: http://www.valuebasedmanagement.net) .......... 27 

Obrázek 3 SWOT matice (zdroj: http://juliangooden.com) .................................................. 29 

Obrázek 4 Vývoj úrokových sazeb v % (Zdroj: ČNB) .......................................................... 39 

Obrázek 5 Výsledky voleb do PSČR (Zdroj: idnes.cz) .......................................................... 40 

Obrázek 6 Výsledky prezidentských voleb (Zdroj: idnes.cz) ................................................ 40 

Obrázek 7 Organizační struktura klubu (zdroj: vlastní zpracování) .................................. 46 

Obrázek 8 Graf četnosti měsíčních návštěv koncertů (zdroj: vlastní zpracování) ............. 54 

Obrázek 9 Graf četnosti měsíčních návštěv jazzových/swingových koncertů (zdroj: vlastní 
zpracování) ................................................................................................................................ 55 

Obrázek 10 Četnost návštěv podniků s produkcí DJ (zdroj: vlastní zpracování) ............... 55 

Obrázek 11 Četnost návštěv hostinských zařízení (zdroj: vlastní zpracování) ................... 56 

Obrázek 12 Graf zájmu o vznikající podnik (zdroj: vlastní zpracování) ............................ 57 

Obrázek 13 Graf náročnosti poslechu respondentů (zdroj: vlastní zpracování) ................ 58 

Obrázek 14 Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) ............................................................... 72 

Obrázek 16 Graf změny hodnot rizika (zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 73 

 

  



 

102 

 

Přílohy 

Příloha 1 Prostory pro vznik klubu (ilustrační) 

 



 

103 

 

Příloha 2 Splátkový kalendář 

Číslo 
splátky 

Měsíc Zbývá uhradit Anuita Úrok Úmor Konečný zůstatek 

1 XII.18                      2 650 000 Kč               29 288 Kč           13 029 Kč                 16 259 Kč                 2 633 741 Kč  
2 I.19                      2 633 741 Kč               29 288 Kč           12 949 Kč                 16 339 Kč                 2 617 402 Kč  
3 II.19                      2 617 402 Kč               29 288 Kč           12 869 Kč                 16 419 Kč                 2 600 983 Kč  
4 III.19                      2 600 983 Kč               29 288 Kč           12 788 Kč                 16 500 Kč                 2 584 483 Kč  
5 IV.19                      2 584 483 Kč               29 288 Kč           12 707 Kč                 16 581 Kč                 2 567 903 Kč  
6 V.19                      2 567 903 Kč               29 288 Kč           12 626 Kč                 16 662 Kč                 2 551 240 Kč  
7 VI.19                      2 551 240 Kč               29 288 Kč           12 544 Kč                 16 744 Kč                 2 534 496 Kč  
8 VII.19                      2 534 496 Kč               29 288 Kč           12 461 Kč                 16 827 Kč                 2 517 669 Kč  
9 VIII.19                      2 517 669 Kč               29 288 Kč           12 379 Kč                 16 909 Kč                 2 500 759 Kč  

10 IX.19                      2 500 759 Kč               29 288 Kč           12 295 Kč                 16 993 Kč                 2 483 767 Kč  
11 X.19                      2 483 767 Kč               29 288 Kč           12 212 Kč                 17 076 Kč                 2 466 691 Kč  
12 XI.19                      2 466 691 Kč               29 288 Kč           12 128 Kč                 17 160 Kč                 2 449 531 Kč  
13 XII.19                      2 449 531 Kč               29 288 Kč           12 044 Kč                 17 244 Kč                 2 432 286 Kč  
14 I.20                      2 432 286 Kč               29 288 Kč           11 959 Kč                 17 329 Kč                 2 414 957 Kč  
15 II.20                      2 414 957 Kč               29 288 Kč           11 874 Kč                 17 414 Kč                 2 397 542 Kč  
16 III.20                      2 397 542 Kč               29 288 Kč           11 788 Kč                 17 500 Kč                 2 380 042 Kč  
17 IV.20                      2 380 042 Kč               29 288 Kč           11 702 Kč                 17 586 Kč                 2 362 456 Kč  
18 V.20                      2 362 456 Kč               29 288 Kč           11 615 Kč                 17 673 Kč                 2 344 784 Kč  
19 VI.20                      2 344 784 Kč               29 288 Kč           11 529 Kč                 17 759 Kč                 2 327 024 Kč  
20 VII.20                      2 327 024 Kč               29 288 Kč           11 441 Kč                 17 847 Kč                 2 309 177 Kč  
21 VIII.20                      2 309 177 Kč               29 288 Kč           11 353 Kč                 17 935 Kč                 2 291 243 Kč  
22 IX.20                      2 291 243 Kč               29 288 Kč           11 265 Kč                 18 023 Kč                 2 273 220 Kč  
23 X.20                      2 273 220 Kč               29 288 Kč           11 177 Kč                 18 111 Kč                 2 255 109 Kč  
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24 XI.20                      2 255 109 Kč               29 288 Kč           11 088 Kč                 18 200 Kč                 2 236 908 Kč  
25 XII.20                      2 236 908 Kč               29 288 Kč           10 998 Kč                 18 290 Kč                 2 218 618 Kč  
26 I.21                      2 218 618 Kč               29 288 Kč           10 908 Kč                 18 380 Kč                 2 200 239 Kč  
27 II.21                      2 200 239 Kč               29 288 Kč           10 818 Kč                 18 470 Kč                 2 181 768 Kč  
28 III.21                      2 181 768 Kč               29 288 Kč           10 727 Kč                 18 561 Kč                 2 163 208 Kč  
29 IV.21                      2 163 208 Kč               29 288 Kč           10 636 Kč                 18 652 Kč                 2 144 555 Kč  
30 V.21                      2 144 555 Kč               29 288 Kč           10 544 Kč                 18 744 Kč                 2 125 811 Kč  
31 VI.21                      2 125 811 Kč               29 288 Kč           10 452 Kč                 18 836 Kč                 2 106 975 Kč  
32 VII.21                      2 106 975 Kč               29 288 Kč           10 359 Kč                 18 929 Kč                 2 088 047 Kč  
33 VIII.21                      2 088 047 Kč               29 288 Kč           10 266 Kč                 19 022 Kč                 2 069 025 Kč  
34 IX.21                      2 069 025 Kč               29 288 Kč           10 173 Kč                 19 115 Kč                 2 049 909 Kč  
35 X.21                      2 049 909 Kč               29 288 Kč           10 079 Kč                 19 209 Kč                 2 030 700 Kč  
36 XI.21                      2 030 700 Kč               29 288 Kč             9 984 Kč                 19 304 Kč                 2 011 396 Kč  
37 XII.21                      2 011 396 Kč               29 288 Kč             9 889 Kč                 19 399 Kč                 1 991 998 Kč  
38 I.22                      1 991 998 Kč               29 288 Kč             9 794 Kč                 19 494 Kč                 1 972 504 Kč  
39 II.22                      1 972 504 Kč               29 288 Kč             9 698 Kč                 19 590 Kč                 1 952 914 Kč  
40 III.22                      1 952 914 Kč               29 288 Kč             9 602 Kč                 19 686 Kč                 1 933 228 Kč  
41 IV.22                      1 933 228 Kč               29 288 Kč             9 505 Kč                 19 783 Kč                 1 913 445 Kč  
42 V.22                      1 913 445 Kč               29 288 Kč             9 408 Kč                 19 880 Kč                 1 893 565 Kč  
43 VI.22                      1 893 565 Kč               29 288 Kč             9 310 Kč                 19 978 Kč                 1 873 587 Kč  
44 VII.22                      1 873 587 Kč               29 288 Kč             9 212 Kč                 20 076 Kč                 1 853 510 Kč  
45 VIII.22                      1 853 510 Kč               29 288 Kč             9 113 Kč                 20 175 Kč                 1 833 336 Kč  
46 IX.22                      1 833 336 Kč               29 288 Kč             9 014 Kč                 20 274 Kč                 1 813 061 Kč  
47 X.22                      1 813 061 Kč               29 288 Kč             8 914 Kč                 20 374 Kč                 1 792 688 Kč  
48 XI.22                      1 792 688 Kč               29 288 Kč             8 814 Kč                 20 474 Kč                 1 772 214 Kč  
49 XII.22                      1 772 214 Kč               29 288 Kč             8 713 Kč                 20 575 Kč                 1 751 639 Kč  
50 I.23                      1 751 639 Kč               29 288 Kč             8 612 Kč                 20 676 Kč                 1 730 963 Kč  
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51 II.23                      1 730 963 Kč               29 288 Kč             8 511 Kč                 20 777 Kč                 1 710 186 Kč  
52 III.23                      1 710 186 Kč               29 288 Kč             8 408 Kč                 20 880 Kč                 1 689 306 Kč  
53 IV.23                      1 689 306 Kč               29 288 Kč             8 306 Kč                 20 982 Kč                 1 668 324 Kč  
54 V.23                      1 668 324 Kč               29 288 Kč             8 203 Kč                 21 085 Kč                 1 647 239 Kč  
55 VI.23                      1 647 239 Kč               29 288 Kč             8 099 Kč                 21 189 Kč                 1 626 050 Kč  
56 VII.23                      1 626 050 Kč               29 288 Kč             7 995 Kč                 21 293 Kč                 1 604 756 Kč  
57 VIII.23                      1 604 756 Kč               29 288 Kč             7 890 Kč                 21 398 Kč                 1 583 358 Kč  
58 IX.23                      1 583 358 Kč               29 288 Kč             7 785 Kč                 21 503 Kč                 1 561 855 Kč  
59 X.23                      1 561 855 Kč               29 288 Kč             7 679 Kč                 21 609 Kč                 1 540 246 Kč  
60 XI.23                      1 540 246 Kč               29 288 Kč             7 573 Kč                 21 715 Kč                 1 518 531 Kč  
61 XII.23                      1 518 531 Kč               29 288 Kč             7 466 Kč                 21 822 Kč                 1 496 709 Kč  
62 I.24                      1 496 709 Kč               29 288 Kč             7 359 Kč                 21 929 Kč                 1 474 780 Kč  
63 II.24                      1 474 780 Kč               29 288 Kč             7 251 Kč                 22 037 Kč                 1 452 743 Kč  
64 III.24                      1 452 743 Kč               29 288 Kč             7 143 Kč                 22 145 Kč                 1 430 598 Kč  
65 IV.24                      1 430 598 Kč               29 288 Kč             7 034 Kč                 22 254 Kč                 1 408 344 Kč  
66 V.24                      1 408 344 Kč               29 288 Kč             6 924 Kč                 22 364 Kč                 1 385 980 Kč  
67 VI.24                      1 385 980 Kč               29 288 Kč             6 814 Kč                 22 474 Kč                 1 363 506 Kč  
68 VII.24                      1 363 506 Kč               29 288 Kč             6 704 Kč                 22 584 Kč                 1 340 922 Kč  
69 VIII.24                      1 340 922 Kč               29 288 Kč             6 593 Kč                 22 695 Kč                 1 318 227 Kč  
70 IX.24                      1 318 227 Kč               29 288 Kč             6 481 Kč                 22 807 Kč                 1 295 420 Kč  
71 X.24                      1 295 420 Kč               29 288 Kč             6 369 Kč                 22 919 Kč                 1 272 502 Kč  
72 XI.24                      1 272 502 Kč               29 288 Kč             6 256 Kč                 23 032 Kč                 1 249 470 Kč  
73 XII.24                      1 249 470 Kč               29 288 Kč             6 143 Kč                 23 145 Kč                 1 226 325 Kč  
74 I.25                      1 226 325 Kč               29 288 Kč             6 029 Kč                 23 259 Kč                 1 203 067 Kč  
75 II.25                      1 203 067 Kč               29 288 Kč             5 915 Kč                 23 373 Kč                 1 179 694 Kč  
76 III.25                      1 179 694 Kč               29 288 Kč             5 800 Kč                 23 488 Kč                 1 156 206 Kč  
77 IV.25                      1 156 206 Kč               29 288 Kč             5 685 Kč                 23 603 Kč                 1 132 603 Kč  
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78 V.25                      1 132 603 Kč               29 288 Kč             5 569 Kč                 23 719 Kč                 1 108 883 Kč  
79 VI.25                      1 108 883 Kč               29 288 Kč             5 452 Kč                 23 836 Kč                 1 085 047 Kč  
80 VII.25                      1 085 047 Kč               29 288 Kč             5 335 Kč                 23 953 Kč                 1 061 094 Kč  
81 VIII.25                      1 061 094 Kč               29 288 Kč             5 217 Kč                 24 071 Kč                 1 037 023 Kč  
82 IX.25                      1 037 023 Kč               29 288 Kč             5 099 Kč                 24 189 Kč                 1 012 834 Kč  
83 X.25                      1 012 834 Kč               29 288 Kč             4 980 Kč                 24 308 Kč                    988 526 Kč  
84 XI.25                          988 526 Kč               29 288 Kč             4 860 Kč                 24 428 Kč                    964 098 Kč  
85 XII.25                          964 098 Kč               29 288 Kč             4 740 Kč                 24 548 Kč                    939 550 Kč  
86 I.26                          939 550 Kč               29 288 Kč             4 619 Kč                 24 669 Kč                    914 881 Kč  
87 II.26                          914 881 Kč               29 288 Kč             4 498 Kč                 24 790 Kč                    890 092 Kč  
88 III.26                          890 092 Kč               29 288 Kč             4 376 Kč                 24 912 Kč                    865 180 Kč  
89 IV.26                          865 180 Kč               29 288 Kč             4 254 Kč                 25 034 Kč                    840 146 Kč  
90 V.26                          840 146 Kč               29 288 Kč             4 131 Kč                 25 157 Kč                    814 988 Kč  
91 VI.26                          814 988 Kč               29 288 Kč             4 007 Kč                 25 281 Kč                    789 707 Kč  
92 VII.26                          789 707 Kč               29 288 Kč             3 883 Kč                 25 405 Kč                    764 302 Kč  
93 VIII.26                          764 302 Kč               29 288 Kč             3 758 Kč                 25 530 Kč                    738 772 Kč  
94 IX.26                          738 772 Kč               29 288 Kč             3 632 Kč                 25 656 Kč                    713 116 Kč  
95 X.26                          713 116 Kč               29 288 Kč             3 506 Kč                 25 782 Kč                    687 334 Kč  
96 XI.26                          687 334 Kč               29 288 Kč             3 379 Kč                 25 909 Kč                    661 426 Kč  
97 XII.26                          661 426 Kč               29 288 Kč             3 252 Kč                 26 036 Kč                    635 390 Kč  
98 I.27                          635 390 Kč               29 288 Kč             3 124 Kč                 26 164 Kč                    609 226 Kč  
99 II.27                          609 226 Kč               29 288 Kč             2 995 Kč                 26 293 Kč                    582 933 Kč  

100 III.27                          582 933 Kč               29 288 Kč             2 866 Kč                 26 422 Kč                    556 511 Kč  
101 IV.27                          556 511 Kč               29 288 Kč             2 736 Kč                 26 552 Kč                    529 959 Kč  
102 V.27                          529 959 Kč               29 288 Kč             2 606 Kč                 26 682 Kč                    503 277 Kč  
103 VI.27                          503 277 Kč               29 288 Kč             2 474 Kč                 26 814 Kč                    476 464 Kč  
104 VII.27                          476 464 Kč               29 288 Kč             2 343 Kč                 26 945 Kč                    449 518 Kč  



 

107 

 

105 VIII.27                          449 518 Kč               29 288 Kč             2 210 Kč                 27 078 Kč                    422 440 Kč  
106 IX.27                          422 440 Kč               29 288 Kč             2 077 Kč                 27 211 Kč                    395 229 Kč  
107 X.27                          395 229 Kč               29 288 Kč             1 943 Kč                 27 345 Kč                    367 884 Kč  
108 XI.27                          367 884 Kč               29 288 Kč             1 809 Kč                 27 479 Kč                    340 405 Kč  
109 XII.27                          340 405 Kč               29 288 Kč             1 674 Kč                 27 614 Kč                    312 791 Kč  
110 I.28                          312 791 Kč               29 288 Kč             1 538 Kč                 27 750 Kč                    285 041 Kč  
111 II.28                          285 041 Kč               29 288 Kč             1 401 Kč                 27 887 Kč                    257 154 Kč  
112 III.28                          257 154 Kč               29 288 Kč             1 264 Kč                 28 024 Kč                    229 131 Kč  
113 IV.28                          229 131 Kč               29 288 Kč             1 127 Kč                 28 161 Kč                    200 969 Kč  
114 V.28                          200 969 Kč               29 288 Kč                 988 Kč                 28 300 Kč                    172 669 Kč  
115 VI.28                          172 669 Kč               29 288 Kč                 849 Kč                 28 439 Kč                    144 230 Kč  
116 VII.28                          144 230 Kč               29 288 Kč                 709 Kč                 28 579 Kč                    115 651 Kč  
117 VIII.28                          115 651 Kč               29 288 Kč                 569 Kč                 28 719 Kč                       86 932 Kč  
118 IX.28                            86 932 Kč               29 288 Kč                 427 Kč                 28 861 Kč                       58 071 Kč  
119 X.28                            58 071 Kč               29 288 Kč                 286 Kč                 29 002 Kč                       29 069 Kč  
120 XI.28                            29 069 Kč               29 288 Kč                 143 Kč                 29 145 Kč                                0 Kč  
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Příloha č. 3 Plán odpisů stavby 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2018/19 3 266 963 66 673,00 66 673,00 

2020 3 136 284 130 679,00 197 352,00 

2021 3 008 272 128 012,00 325 364,00 

2022 2 882 927 125 345,00 450 709,00 

2023 2 760 249 122 678,00 573 387,00 

2024 2 640 238 120 011,00 693 398,00 

2025 2 522 894 117 344,00 810 742,00 

2026 2 408 217 114 677,00 925 419,00 

2027 2 296 206 112 011,00 1 037 430,00 

2028 2 186 862 109 344,00 1 146 774,00 

2029 2 080 185 106 677,00 1 253 451,00 

2030 1 976 175 104 010,00 1 357 461,00 

2031 1 874 832 101 343,00 1 458 804,00 

2032 1 776 156 98 676,00 1 557 480,00 

2033 1 680 147 96 009,00 1 653 489,00 

2034 1 586 805 93 342,00 1 746 831,00 

2035 1 496 130 90 675,00 1 837 506,00 

2036 1 408 122 88 008,00 1 925 514,00 

2037 1 322 781 85 341,00 2 010 855,00 

2038 1 240 107 82 674,00 2 093 529,00 

2039 1 160 100 80 007,00 2 173 536,00 

2040 1 082 760 77 340,00 2 250 876,00 

2041 1 008 086 74 674,00 2 325 550,00 

2042 936 079 72 007,00 2 397 557,00 

2043 866 739 69 340,00 2 466 897,00 

2044 800 066 66 673,00 2 533 570,00 

2045 736 060 64 006,00 2 597 576,00 

2046 674 721 61 339,00 2 658 915,00 

2047 616 049 58 672,00 2 717 587,00 

2048 560 044 56 005,00 2 773 592,00 

2049 506 706 53 338,00 2 826 930,00 

2050 456 035 50 671,00 2 877 601,00 

2051 408 031 48 004,00 2 925 605,00 

2052 362 694 45 337,00 2 970 942,00 

2053 320 024 42 670,00 3 013 612,00 

2054 280 021 40 003,00 3 053 615,00 

2055 242 684 37 337,00 3 090 952,00 

2056 208 014 34 670,00 3 125 622,00 

2057 176 011 32 003,00 3 157 625,00 

2058 146 675 29 336,00 3 186 961,00 
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2059 120 006 26 669,00 3 213 630,00 

2060 96 004 24 002,00 3 237 632,00 

2061 74 669 21 335,00 3 258 967,00 

2062 56 001 18 668,00 3 277 635,00 

2063 40 000 16 001,00 3 293 636,00 

2064 26 666 13 334,00 3 306 970,00 

2065 15 999 10 667,00 3 317 637,00 

2066 7 999 8 000,00 3 325 637,00 

2067 2 666 5 333,00 3 330 970,00 

2068 0 2 666,00 3 333 636,00 
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Příloha č. 4 Výsledovka pro další období 

VÝSLEDOVKA I.Q 2020 II.Q 2020 III.Q 2020 IV.Q 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby za prodej 
zboží/služeb 2 278 500 2 341 500 1 396 500 2 404 500 8 429 600 8 438 100 8 446 500 8 454 900 

Ostatní výnosy - z nájmu 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

VÝNOSY CELKEM 2 308 500 2 371 500 1 426 500 2 434 500 8 549 600 8 558 100 8 566 500 8 574 900 

Mzdové náklady 508 800 508 800 354 900 508 800 1 881 300 1 881 300 1 881 300 1 881 300 

Náklady na propagaci 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Náklady na zboží 1 031 933 1 060 465 632 475 1 088 998 3 817 766 3 821 615 3 825 420 3 829 224 

Náklady na telefon, 
internet 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Pojištění 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Cestovné 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 6 000 6 000 6 000 

Energie 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Rozpočet na koncerty 350 000 350 000 240 000 350 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Splátka úroků 35 621 34 849 34 059 33 530 124 835 111 097 96 527 87 071 

Ostatní náklady 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 18 000 18 000 18 000 

Daně 51 100       200 638 155 239 167 866 169 615 

Vybavení                 

Odpisy DHM 32 670 32 670 32 670 32 670 128 012 125 345 122 678 120 011 

NÁKLADY CELKEM 2 055 123 2 031 784 1 339 104 2 058 998 7 732 551 7 674 597 7 673 790 7 667 221 

                  

ZISK/ZTRÁTA 253 377 339 716 87 396 375 502 817 049 883 503 892 710 907 679 

Celkem zisk       1 055 990 817 049 883 503 892 710 907 679 
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Příloha č. 5 Výkaz cash-flow pro další období 

CASH FLOW I.Q 2020 II.Q 2020 III.Q 2020 IV.Q 2020 2021 2022 2023 2024 

Hotovost - začátek 512 837 556 290 679 146 541 183 735 276 702 109 718 973 726 984 

Hotovost z prodeje 2 278 500 2 341 500 1 396 500 2 404 500 8 429 600 8 438 100 8 446 500 8 454 900 

Příjmy z nájmu 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

PŘÍJMY CELKEM 2 308 500 2 371 500 1 426 500 2 434 500 8 549 600 8 558 100 8 566 500 8 574 900 

Nákup zboží 947 920 975 094 694 296 947 920 3 568 852 3 572 475 3 576 098 3 579 722 

Nákup DHM                 

Propagace 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Vyplacené mzdy 508 800 508 800 354 900 508 800 1 881 300 1 881 300 1 881 300 1 881 300 

Telefon, internet, kanc. potřeby 2 976 2 976 2 976 2 976 11 904 11 904 11 904 11 904 

Pojištění 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Cestovné 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 6 000 6 000 6 000 

Energie 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

Rozpočet na koncerty 350 000 350 000 240 000 350 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

Daně 325 487 281 910 142 428 300 847 1 201 255 1 156 880 1 170 510 1 173 263 

Anuitní splátka úvěru 87 864 87 864 87 864 87 864 351 456 351 456 351 456 351 456 

Ostatní výdaje 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 17 220 17 220 17 220 

VÝDAJE CELKEM 2 265 047 2 248 644 1 564 464 2 240 407 8 582 767 8 541 236 8 558 489 8 564 864 

                  

Hotovost - běžné období 43 453 122 856 -137 964 194 093 -33 167 16 864 8 011 10 036 

TOK PENĚZ 556 290 679 146 541 183 735 276 702 109 718 973 726 984 737 020 
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Příloha č. 6 Rozvahy pro další období 

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2020     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  
AKTIVA CELKEM (ř. 02 
až 05) 001 4 725 131 4 594 3 751 

A.   
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 3 266 131 3 135 3 266 

C.   Oběžná aktiva   004 1459   1459 485 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 
až 11) 006 4 594 0 4 594 3 751 

A.   Vlastní kapitál    007 2375   2375 1319 

B. + C. Cizí zdroje       008 2219   2219 2432 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : hostinská činnost 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2021     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  
AKTIVA CELKEM (ř. 02 
až 05) 001 5 312 128 5 184 4 594 

A.   
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 3 135 128 3 007 3 135 

C.   Oběžná aktiva   004 2177   2177 1459 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 
až 11) 006 5 184 0 5 184 4 594 

A.   Vlastní kapitál    007 3192   3192 2375 

B. + C. Cizí zdroje       008 1992   1992 2219 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : hostinská činnost 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2022     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  
AKTIVA CELKEM (ř. 02 
až 05) 001 5 953 125 5 828 5 184 

A.   
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 3 007 125 2 882 3 007 

C.   Oběžná aktiva   004 2946   2946 2177 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 
až 11) 006 5 828 0 5 828 5 184 

A.   Vlastní kapitál    007 4076   4076 3192 

B. + C. Cizí zdroje       008 1752   1752 1992 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : hostinská činnost 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2023     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  
AKTIVA CELKEM (ř. 02 
až 05) 001 6 589 123 6 466 5 828 

A.   
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 2 882 123 2 759 2 882 

C.   Oběžná aktiva   004 3707   3707 2946 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 
až 11) 006 6 466 0 6 466 5 828 

A.   Vlastní kapitál    007 4969   4969 4076 

B. + C. Cizí zdroje       008 1497   1497 1752 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : hostinská činnost 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA   

Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE)     

        ke dni  31.12.2024     

        ( v celých tisících Kč )   Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky         

IČ 
  

            

        
  

    

            

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - mikro ÚJ, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem 

označ AKTIVA řád 
Běžné účetní období 

Min.úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  
AKTIVA CELKEM (ř. 02 
až 05) 001 7 223 120 7 103 6 466 

A.   
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002         

B.   Dlouhodobý majetek  003 2 759 120 2 639 2 759 

C.   Oběžná aktiva   004 4464   4464 3707 

D.     Časové rozlišení aktiv   005         

  
PASIVA CELKEM   (ř. 07 
až 11) 006 7 103 0 7 103 6 466 

A.   Vlastní kapitál    007 5877   5877 4969 

B. + C. Cizí zdroje       008 1226   1226 1497 

B.     Rezervy    009         

C.     Závazky  010         

D.     Časové rozlišení pasiv   011         

        

Právní forma účetní jednotky : společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : hostinská činnost 
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Příloha č. 7 Vzor dotazníku 
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