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Abstrakt  

Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení malého podniku, který 

vyrábí slané preclíky a dodává je do různých pohostinských zařízení, internetového 

obchodu a kamenných prodejen. Práce je rozdělena na tři části, kdy v první části jsou 

shrnuty všechny teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro podnikatelský plán. 

Druhá část se zabývá charakteristikou trhu a příležitostí na něm, analýzou poptávky po 

výrobcích, segmentací trhu a zhodnocením sociálních, legislativních a ekonomických 

faktorů. Preference a informace o potenciálních zákaznících jsou zjištěny pomocí 

dotazníku. Poslední částí je podnikatelský plán, ve kterém je zpracován marketingový 

mix pro nabízený výrobek a zhodnocena konkurence. V této části jsou také uvedeny 

odhady tržeb a výdajů.  

 

Abstract 

This master´s thesis is a proposal of a business plan for the establishment of a small 

business that is specialized on the production of salted pastries and their supply to 

various restaurants, internet shops and stores. The thesis is divided into three parts, the 

first part summarizes all the theoretical knowledge that serves as a basis for the business 

plan. The second part deals with market characteristics and opportunities with analysis 

of product demand, market segmentation and evaluation of social, legislative and 

economic factors. Information about potential customers and their preferences are 

identified through a questionnaire. The last part consists of a business plan, in which 

marketing mix is developed for the offered product and the competition is evaluated. 

This section also provides estimates of sales and expenditures. 

 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, malý podnik, finanční plán, výroba slaného pečiva 
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business plan, small company, financial plan, production of salty products 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce je podkladem pro zahájení podnikatelské činnosti 

v potravinářském průmyslu. Konkrétně jde o záměr založit firmu, která bude péct 

preclíky a jiné slané pochutiny do pivoték, vinoték a pohostinských zařízení v Brně.  

Dále budou produkty prodávány v internetovém obchodě s potravinami a v kamenných 

prodejnách, ve kterých jsou prodávány pouze produkty, které sám prodávající považuje 

za kvalitní. Kvalitu prodávající posuzuje podle jeho interního kodexu kvality.  

Slané pochutiny jako jsou preclíky, brambůrky, oříšky, krekry a podobně si k vínu nebo 

pivu dá ráda většina z nás. Slané pochutiny mohou konzumovat osoby od poměrně 

ranného věku až do stáří. Někteří jedinci pomocí „křoupání“ zahání stres – o zkoumání 

toho, zda to je, či není pro naše zdraví vhodné se postarají výživový specialisté 

a psychologové a není to předmětem této diplomové práce. V supermarketech na nás 

z regálů volá několik druhů a značek slaných dobrot ve všech cenových relacích. 

Můžeme si koupit balení preclíků, které má 100 gramů za 15 Kč, ale i za 60 Kč. Záleží 

na preferenci a mlsném jazýčku konzumenta. Svou roli při nákupu sehraje i obal 

produktu a reklama. Všechny tyto aspekty, které působí na zákazníka, ovlivní to, který 

z produktů nakonec do svého košíku dá a odnese si ho z obchodu domů. Nabídka 

slaných pochutin je občas i v pohostinských zařízeních, vinotékách a pivotékách, které 

k posezení nabízí obvykle ořechy (mandle, arašídy) nebo brambůrky. Nabídka v těchto 

podnicích je ale ve většině případech velmi omezená. Mým cílem je proto rozšířit 

v těchto podnicích nabídku slaných pochutin o svůj produkt. Do výše zmíněných 

podniků budu dodávat slané pochutiny, na počátku podnikání půjde především 

o preclíky. Pokud bude podnikání úspěšné, tak svoje produktové portfolio rozšířím 

o krekry, tyčinky a podobně. Vzhledem k tomu, že potenciálním zákazníkem jsou 

i osoby, které nenavštěvují takové podniky je plánován prodej i v kamenných 

obchodech a v internetovém obchodě firmy SKLIZENO FOODS s.r.o. Zmíněná firma 

si zakládá na kvalitě nabízených produktů a každý produkt musí splňovat jejich „Kodex 

kvality“. Každý z produktů, který má být prodáván v jejich prodejnách nebo na e-shopu 

musí projít procesem schválení a kontroly kvality (jak konečného výroku, tak použitých 

surovin a také musí provoz, ve kterém výrobek vzniká splňovat hygienické normy). 
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V Brně vzniká spousta nových a útulných podniků, které se předhání v tom, kdo 

nabídne zákazníkova kvalitnější kávu, lepší zážitek z návštěvy, nejoriginálnější dorty 

a celkově nejlepší servis. S tím, jak vznikají nové podniky a ty fungující mají stále více 

a více konkurentů, je úroveň pohostinských zařízení a kaváren na poměrně vysoké 

úrovni. Podle spotřebního koše postupně roste i podíl výdajů právě za návštěvu 

restauračních zařízení, kaváren, pohostinských zařízení a tak dále. Mým cílem je, aby si 

lidé, kteří si v pohostinských a jiných zařízeních objednají alkoholické ale 

i nealkoholické nápoje, mohli dát také pochutinu, která podtrhne chuť pití a zlehka 

zasytí.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Slané pochutiny můžeme ve spotřebitelském koši, který zveřejňuje každý rok Český 

statistický úřad, zařadit do skupiny trvanlivého pečiva a do podskupiny „Drobný slaný 

kraker“. Podle výzkumu agentury Nielsen (výzkumná agentura, která provádí výzkumy 

a analýzy) si lidé nakoupili v minulém roce 11 tisíc tun slaných pochutin - především 

brambůrků, ale stoupla spotřeba i slaných oříšků nebo tyčinek. Češi za tyto dobroty 

utratili neskutečné 4 miliardy korun a spotřeba za rok 2017 stoupla oproti roku 2016 

přibližně o 5 procent (17).  

Pokud se v indexu spotřebitelských cen z minulých let zaměříme na položku „drobný 

slaný kraker“ můžeme vidět nárůst spotřeby této položky, a to meziročně o 0,044 ‰ 

(uvedeno v přepočtu na kilogramy). Doufám, že spotřeba poroste i v dalších letech 

a díky tomu se budou tvořit stále lepší a lepší podmínky pro mé podnikání.  

Práce je koncipována jako podklad pro založení malého podniku, zaměřeného na 

výrobu slaných pochutin, se sídlem v Brně. Hlavním cílem diplomové práce je 

navrhnout podnikatelský plán pro výrobu slaných pochutin na základě zmapování 

a analýz podnikatelského prostředí v tomto oboru v Brně a nejbližším okolí.  

Východiskem podnikatelského plánu je průzkum trhu. Mezi dílčí cíle řadím především 

zmapování potenciálních zákazníků (segmentace trhu) a konkurentů v daném odvětví. 

Aby mohly být vyhodnoceny podmínky pro podnikání a nákupní možnosti zákazníků je 

zpracována SLEPT analýza, která zkoumá ekonomické, politické, legislativní, 

technologické a sociální faktory.  

Dalším dílčím cílem je vyhodnotit odvětví podnikání a jeho rizika. Pro naplnění tohoto 

cíle je využita Porterova analýza. Po zpracování této analýzy dostaneme komplexní 

pohled na stávající konkurenty, dodavatele surovin a kupující a také určíme substituty 

produktu.  

Ke zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které podnik ovlivňují je zpracována 

SWOT analýza.  



 

 

13 

 

K poznání a zmapování svých potenciálních klientů je využit zpracovaný dotazník, 

který posloužil jako skvělý nástroj pro utříbení si myšlenek o představ o potenciálních 

zákaznících, o ceně produktu, kterou zákazník očekává a tak podobně.  

Segmentaci trhu jsem provedla především proto, abych zákazníky zmapovala, určila 

jejich potřeby a na základě zjištěných skutečností je rozdělila do skupin a mohla určit, 

jak k jednotlivým skupinám potenciálních zákazníků přistupovat. 

K naplnění dílčích cílů jsem využila metody pozorování, dotazování (dotazník) a také 

jsem uplatnila své vlastní zkušenosti z prodeje o obchodě a z doby, kdy jsem pracovala 

jako servírka v restauračním zařízení a jako obsluha kavárny. Pomocí dotazníku jsem si 

zmapovala potřeby a představy zákazníků, spektrum potenciálních zákazníků, jejich 

věkové složení a podobně a získala jsem tak primární data určená přímo pro můj 

podnikatelský plán.  

Získané informace a zkušenosti jsem podrobila analýze a vyvodila závěry pro samotný 

návrh plánu. K vyvození závěrů je využita metoda indukce a dedukce.  
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2 TEORETICKÉ POZNATKY VZTAHUJÍCÍ SE KE 

ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Na následujících řádcích jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou základem pro 

založení živnosti a zpracování podnikatelského plánu.  

 

2.1 Živnost a podnikání v zákonech 

Podnikatel 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník definuje podnikatele jako osobu, která 

vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobný způsobem se záměrem činit tak soustavně a díky tomu dosahovat zisku (2).  

Mimo to se za podnikatele považuje každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností a také osoba, která jedná jménem nebo na 

účet podnikatele. Za podnikatele se dále považuje osoba, která má k podnikání 

živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (2).  

Získání živnostenského oprávnění je také základem pro založení mého podniku.  

Živnost 

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání definuje živnost jako soustavnou 

činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (1).  

Stejně tak, jako živnostenský zákon definuje, co živnost je, tak definuje i to, co živnost 

není.  

Živnost není například: 

o provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

o využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, 

jejich původci nebo autory, 

o výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem 

autorským podle zvláštního právního předpisu, 
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o restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných 

umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 

o provádění archeologických výzkumů, 

o činnost lékařů, veterinářů, advokátů, soudních exekutorů, … 

o činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, … 

o výroba elektřiny, plynu, přeprava plynu, a podobně (1).  

Fyzická nebo právnická osoba může živnost provozovat, pouze pokud splní podmínky, 

které zákon stanovuje (1).  

Zákon stanovuje všeobecné a zvláštní podmínky k provozování živnosti. Začneme 

všeobecnými podmínkami, které musí splňovat každá osoba, která chce živnost 

provozovat.  

Jde o SVÉPRÁVNOST (nebo souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby 

k samostatnému provozování podnikatelské činnosti) a BEZÚHONNOST (1).  

Svéprávnost, která byla dříve označována jako způsobilost k právním úkonům, znamená 

schopnost jedince nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a právně jednat. 

Plnou svéprávnost člověk nabývá dosažením 18-ti let věku. Do 18 let je způsobilý činit 

jen úkony, které jsou jeho věku přiměřené. Svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát, a to ani 

z části. Pokud tak někdo učiní, k tomuto činu se nepřihlíží (2). 

„Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně 

odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán 

v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který 

ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena“ (1, §6/2).  

Bezúhonnost občan České republiky prokazuje výpisem z Rejstříku trestů. Rejstřík testů 

je neveřejné místo a úřední dokument, kde se soustřeďují všechny tresty a trestní 

záznamy z území České republiky (3). 

Výpis z rejstříku trestů lze získat na území ČR dvěma způsoby: 

- na počkání osobní návštěvou Pražského sídla Rejstříku trestů (pomocí 

formuláře „Žádost o výpis z rejstříku trestů“, 
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- prostřednictví kontaktního místa CzechPoint (kontaktní místa jsou například 

na obecních a městských úřadech, poštách a u notáře) (3). 

A nyní se přesuneme ke zvláštním podmínkám provozování živnosti, mezi které patří 

ODBORNÁ NEBO JINÁ ZPŮSOBILOST (1).  

Odborná a jiná způsobilost se prokáže dokladem o odborné způsobilosti a kvalifikaci 

například výučním listem (1). 

Praxí v oboru, která je v určitých případech vyžadována k uznání odborné způsobilosti, 

„se rozumí výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru 

živnosti, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na 

základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti odpovídající oboru živnosti, 

v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru“ (1, §7/4). 

„Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním 

poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto 

činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném 

pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností 

osobou samostatně výdělečně činnou nebo odpovědným zástupcem“ (1, §7/4). 

V §8 živnostenského zákona jsou uvedeny případy, kdy fyzická (FO) nebo právnická 

(PO) osoba nemůže provozovat živnost.  

Jde zejména o situaci, kdy byl na majetek FO nebo PO prohlášen konkurs. Dále živnost 

nesmí provozovat po dobu 3 let od právní moci osoba, u které došlo k zamítnutí 

insolvenčního řízení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka (FO nebo 

PO) by nepostačoval k úhradě insolvenčních nákladů nebo k uspokojení věřitelů (1). 

„Fyzická nebo právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání 

tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li 

se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na 

kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu. 

Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem 

z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence 

Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence 
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Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, 

a to způsobem umožňujícím dálkový přístup“ (1, §8/5).  

Rozdělení živností 

Živnosti můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1) živnosti OHLAŠOVACÍ – při splnění podmínek stanovených zákonem mohou 

být provozovány na základě ohlášení na Živnostenském úřadě, 

2) živnosti KONCESOVANÉ – ty smějí být provozovány na základě koncese (1).  

Jak živnostenské oprávnění vzniká, jak ho podnikatel může získat, jak ho po získání 

prokazuje a podobně je popsáno na následujících řádcích. 

Živnostenské oprávnění vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení 

a u koncesovaných živností dnem udělení koncese (1).  

Pokud po podnikateli někdo požaduje dokázat to, že má oprávnění k provozování 

živnosti, předloží výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský úřad vydá na žádost 

výpis v elektronické nebo listinné podobě (1).  

V případě, že osoba žádá o živnostenské oprávnění poprvé, tedy nemá ještě žádnou 

živnost, přidělí jí živnostenský úřad identifikační číslo (IČ) (1).  

„Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu“ (1, §10/7).  

 

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

V případě, že chce živnostenské oprávnění někdo, kdo sice splňuje všeobecné 

podmínky provozování živnosti, ale zvláštní podmínky ne, je nutné, aby byl v takové 

případě ustanoven odpovědný zástupce, který splňuje podmínky všeobecné i zvláštní.  

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky 

provozování živnosti a je ve smluvním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce je 

ustanoven podnikatelem a odpovídá za řádný provoz živnosti a také dohlíží na 

dodržování všech předpisů (1).  
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Odpovědného zástupce musí vždy ustavit podnikatel pokud: 

- je fyzickou osobou nesplňující zvláštní podmínky provozování živnosti, 

- je právnickou osobou, a to pro živnosti vyžadující splnění zvláštních 

podmínek (1).  

Do 15 dnů od ustanovení odpovědného zástupce je podnikatel povinen tuto skutečnost 

oznámit živnostenskému úřadu (ŽÚ) (1).  

 

DRUHY ŽIVNOSTÍ 

ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ 

Mezi ohlašovací živnosti jsou zařazeny: 

a) ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ, mezi které patří například řeznictví a uzenářství, 

mlékárenství, mlynářství, pekařství a cukrářství, zednictví, pokrývačství, 

tesařství a podobně (1). Všechny živnosti, které se řadí mezi živnosti ohlašovací 

najdeme v příloze č.1 k zákonu 455/1991 Sb.  

K provozování živnosti řemeslné je třeba mít odbornou způsobilost, která se 

prokazuje dokladem o řádném ukončení studia (střední s výučním listem, střední 

s maturitou v příslušném oboru, ukončením vyššího odborného vzdělání nebo 

vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru) nebo dokladem o uznání odborné 

kvalifikace. Pokud podnikatel nesplňuje tuto zvláštní podmínku provozování 

živnosti, musí ustanovit odborného zástupce, který podmínku splňuje. Tato 

situace bude i můj případ, protože nemám vzdělání v oboru pekař, cukrář.  

Doklad, který odbornou způsobilost prokazuje je například výuční list, maturitní 

vysvědčení, potvrzení o řádném ukončení rekvalifikace nebo vykonání šestileté 

praxe v oboru (1). Jak FO nebo PO živnost ohlásí a co se uvádí v žádosti 

o udělení živnostenského oprávnění je popsáno níže.  

 

b) ŽIVNOSTI VÁZANÉ, mezi které patří například geologické práce, zpracování 

tabáku a výroba tabákových výrobků, oční optika, podnikání v oblasti 

s nebezpečnými odpady a podobně. Výčet živností nalezneme v příloze č. 2 
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k zákonu 455/1991 Sb., kde jsou uvedeny i požadavky na odbornou 

způsobilost (1).  

c) ŽIVNOSTI VOLNÉ, u kterých není podmínkou provozování žádná odborná 

způsobilost, jako je tomu u živnosti řemeslné a vázané. Obory činností, které 

spadají mezi živnost volnou najdeme v příloze č. 4 k zákonu 455/1991 Sb. Jde 

například o chov zvířat a jejich výcvik, výrobu krmiv, výrobu textilií, oděvů 

a obuvi, zpracování dřeva, výroba a zpracování skla, poskytování služeb pro 

zemědělství, … (1). 

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 

Požadavky na odbornou způsobilost a taky podmínky provozování koncesované 

živnosti jsou uvedeny v příloze č.3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Odbornou způsobilost lze 

prokázat dokladem o uznání odborné kvalifikace, který vydá uznávací orgán podle 

zákona o uznávání odborné kvalifikace (1).  

Já plánuji podnikání v oboru pekařství a cukrářství, které najdeme v příloze č. 1 

k zákonu 455/1991 Sb. – tedy mezi živnostmi ohlašovacími řemeslnými. Z tohoto 

důvodu si přiblížíme povinnosti FO nebo PO, která chce řemeslnou živnost provozovat. 

Pokud se FO nebo PO rozhodne provozovat ohlašovací živnost (řemeslnou, volnou 

nebo vázanou) je povinna ohlásit tuto skutečnost živnostenskému úřadu (1). Za ohlášení 

živnosti FO nebo PO zaplatí 1000 Kč. Platba může být provedena hotově, bankovním 

převodem nebo poštovní poukázkou.  

FO nebo PO vyplní jednotný registrační formulář, ve kterém vyplní své jméno, 

příjmení (i rodné příjmení, pokud je jiné), státní občanství, rodné číslo, místo narození, 

sídlo, předmět podnikání a identifikační číslo, pokud již podnikateli bylo přiděleno (1).  

Vyplněný jednotný registrační formulář FO nebo PO předloží na obecním 

živnostenském úřadě. Mimo to je nutné ohlásit provozování živnosti na správě 

sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně to pomocí formuláře s názvem Oznámení 

o zahájení samostatné výdělečné činnosti.  

Zápis do živnostenského rejstříku je proveden do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení 

živnosti. ŽÚ provede zápis do živnostenského rejstříku pouze v případě, že podnikatel 

splní všechny podmínky, které zákon vyžaduje (4). 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4F652ADC-E17F-41DC-81F2-9E35A9949FAF/0/OZSVC_v3.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/4F652ADC-E17F-41DC-81F2-9E35A9949FAF/0/OZSVC_v3.pdf
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Živnostenské podnikání může zaniknout několika možnostmi 

- smrtí podnikatele, 

- zánikem právnické osoby, 

- uplynutím doby (týká se živností, které byly povoleny na dobu určitou), 

- na základě rozhodnutí ŽÚ o zrušení živnostenského oprávnění (1). 

 

Sociální pojištění osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)  

„Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, považuje osoba, která 

o vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

o spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 

č. 568/ 1992 Sb. o daních z příjmů, a výdaje vynaložení na jejich dosažení ve 

znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této 

činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, 

o ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku“ (5). 

Rozdělení samostatné výdělečné činnosti (SVČ) 

SVČ se rozděluje na samostatnou výdělečnou činnost hlavní a vedlejší.  

Za vedlejší SVČ se činnost považuje, pokud OSVČ v daném kalendářním roce 

vykonávala zaměstnání, měla nárok na výplatu invalidního nebo starobního důchodu, 

měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství, pokud 

vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky (netýká se vojáků 

z povolání) a pokud byla nezaopatřeným dítětem podle zákona o důchodovém pojištění 

(5). 

„OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné 

činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat 

v elektronické podobě. ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit. Skutečnosti o vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech 

a výdajích za kalendářní rok, za který chce být považována jako osoba vykonávající 

vedlejší SVČ“ (5). 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=155~2F1995&part=&name=&rpp=15#seznam
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Účast na pojištění 

Při splnění zákonem stanovených podmínek je pro OSVČ povinná účast na 

důchodovém pojištění a platba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Naopak 

nemocenské pojištění, ze kterého se vyplácí nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací 

příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství, je dobrovolné.  

OSVČ má povinnost účastnit se důchodového pojištění 

- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní SVČ, 

- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné 

činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky (přičemž 

rozhodná částka se mění – v roce 2017 činila 67 756 Kč), 

- v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k účasti na důchodovém 

pojištění (5). 

Účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává SVČ jako hlavní vzniká 1. ledna 

kalendářního roku, ve kterém osoba činnost vykonávala nebo prvním dnem 

kalendářního měsíce ve kterém došlo k přechodu z vedlejší výdělečné činnosti na 

činnost hlavní (5). 

Účast vniká ale nejdříve tím dne, kdy OSVČ začala činnost vykonávat.   

Účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává SVČ jako hlavní zaniká 

nejpozději dnem ukončení samostatné výdělečné činnosti, dnem zániku oprávnění SVČ 

vykonávat anebo pozastavením výkonu činnosti (5). 

Platba pojistného na MSSZ 

„OSVČ platí:  

- pojistné na důchodové pojištění nebo, 

- zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného, 

- pojistné na nemocenské pojištění, je-li dobrovolně účastna nemocenského 

pojištění“ (5).  
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Za den platby MSSZ považuje ten den, kdy byla platba připsána na účet místně 

příslušné OSSZ. Splatnost zálohy na důchodové a popřípadě nemocenské pojištění 

OSVČ je do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je pojištění placeno.  

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění 

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl 

být podán Přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok ve výši stanovené 

z měsíčního vyměřovacího základu, který byl vyčíslen z daňového základu uvedeného 

v Přehledu o příjmech a výdajích. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než 

minimální, platí zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok 

následující. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází 

kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled za daný rok, 

pokud záloha v měsíci podání přehledu a následující nebyly již zaplaceny platbou do 

budoucna.  Záloha činí 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (5). 

Minimální výše zálohy pro rok 2017 do měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán 

přehled za rok 2016 byla 1972 Kč a od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za 

rok 2016 částka činí 2061 Kč (5). 

Přehled o příjmech a výdajích je OSVČ povinna podat místně příslušné OSSZ 

nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za 

předešlý rok. Termín, pro osoby podávající přiznání bez daňového poradce, připadá na 

2.5. a termín pro ty, které mají odložený termín podání povinnost připadá na 1.8. (5).     

Zdravotní pojištění osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)  

Při zahájení podnikání je povinna OSVČ platit měsíční zálohy na pojistné, které jsou 

vypočtené z minimálního vyměřovacího základu (dvanáctinásobek 50 % průměrné 

měsíční mzdy v národním hospodářství – od 1. ledna 2018 činí minimální měsíční 

vyměřovací základ OSVČ 14 989,50 Kč a minimální záloha na pojistné je 2024 Kč (6).  

Podnikatel má povinnost předložit Přehled o příjmech a výdajích také zdravotní 

pojišťovně. Přehled musí OSVČ na pojišťovnu předat nejpozději do jednoho měsíce ode 

dne, kdy měla podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (stejně tak, jak je tomu 

u sociálního pojištění) (6).  
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Drobné podnikání 

Firmy můžeme rozdělit podle velikosti na malé, střední a velké, a to například podle 

Zákona o podpoře malého středního podnikání, podle definice Evropské unie anebo 

podle stanoviska Úřadu pro drobné podnikání.  

Rozdělení firem podle Zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání 

je následující: 

1) Malý a střední podnikatel: 

- Zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

- Aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 980 milionů korun nebo má čistý 

obrat za poslední uzavřené účetní období nižší než 1 450 milionů korun 

a pokud firma vede daňovou evidenci, vztahují se částky na konečné příjmy 

a úhrn majetku, 

- Je nezávislý.  

2) Malý podnikatel: 

- Zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,  

- Aktiva nepřesahují 180 milionů korun nebo čistý obrat je nižší než 

250 milionů korun 

- Je nezávislý.  

3) Drobný podnikatel: 

- Zaměstnává méně než 10 zaměstnanců 

- Aktiva nepřesahují 180 milionů korun a obrat je nižší než 250 milionů 

korun, stejně jako tomu je u malého podnikatele 

- Je nezávislý (7 str. 6). 

„Podnikatel splňuje podmínku nezávislosti, jestliže žádná jiná osoba nebo více osob 

společně, které nejsou definovány jako malý a střední, malý či drobný podnikatel nemají 

alespoň 25% podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho hlasovacích právech“ 

(7 str. 6). 

Evropská unie rozděluje podniky na podniky střední, malé a mikropodniky. 

Střední podnik je charakterizován tím, že zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, má 

obrat pod 40 milionů EUR nebo aktiva nepřesahují 27 milionů EUR a je nezávislý. 
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Malý podnik zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho obrat je nižší než 7 milionů 

EUR nebo aktiva nepřesahují 5 milionů EUR a je nezávislý.  

Mikropodnik zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a stejně jako u malého a středního 

podniku je i zde podmínka nezávislosti, kdy nezávislost znamená maximální podíl 

cizího kapitálu ve společnosti ve výši 25 % (7 str. 7).  

Nejvýstižnější se mi zdá ale následující definice, která zní: 

„Malá a střední firma je firma, která podniká a má sídlo na území České republiky, má 

méně než 250 zaměstnanců, má čistý obrat za poslední účetně uzavřený kalendářní rok 

nepřesahující 40 milionů EUR nebo celková aktiva nepřesahuje 27 milionů EUR, 

a která splňuje podmínky nezávislosti. Dále se vyznačuje alespoň dvěma z následujících 

čtyř bodů:  

1. „management je nezávislý a manažer je většinou majitelem firmy; 

2. základní kapitál je splacen a držen jednou nebo několika individuálními 

osobami; 

3. oblast působení firmy je lokální, ale trh, kde působí tato firma, nemusí být vždy 

lokální; 

4. firma je malá v porovnání s největšími konkurenty v odvětví působení firmy“  

(7 str. 7). 

 

2.2 Podnikatelský plán 

S plánováním se podnikatel nesetkává pouze na počátku podnikání, ale po celou dobu 

provozování živnosti. Plánovat musí vždy, ať už jde o zajištění zakázek, jednání 

s klienty, výrobu, pořízení materiálu, zajištění kvality výrobku, reklamu, zacílení na 

zákazníky a podobně – všechny tyto činnosti se musí plánovat. Díky zpracování 

podnikatelského plánu může podnikatel v průběhu svých činností porovnávat realitu 

s plánem, identifikovat, kde se od sebe liší a popřípadě sjednat nápravu nebo plán 

operativně upravit.  
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Díky podnikatelskému plánu, který je někdy nazýván podnikatelský záměr, může 

podnikatel objektivně zhodnotit proveditelnost projektu dříve, než zahájí samotnou 

realizaci (8).  

V literatuře mě zaujala následující charakteristika podnikatelského plánování. 

 „Největší výhoda podnikatelských plánů je, že vás naučí přemýšlet systematicky 

a detailně o vaší budoucnosti. To vás povede též k volbě variant, jež jsou pro vás 

otevřeny a poté k hodnocení těchto variant, které budete muset provést.  

Je dobré si zapamatovat, že podnikatelské plánování je neustálý proces, který je velmi 

důležitý, a dobrý podnikatel nikdy neváhá modifikovat své plány, aby využil příležitosti 

a odvrátil hrozby stojící před jeho podnikáním“ (8 str. 11).  

Ve zpracování podnikatelského plánu spatřuji výhodu hlavně v tom, že podnikatel je už 

při samotném zpracování nucen přemýšlet nad tím, co od podnikání očekává, kam chce, 

aby podnik směřoval, jakou skupinu zákazníků chce oslovit a podobně.  

Pokud podnikatel, nebo osoba pověřená, podnikatelský plán zpracuje, stane se z plánu 

dokument, který slouží primárně podnikateli, ale také manažerům nebo potenciálním 

investorům (8).  

V podnikatelském plánu by se měla vyskytnout analýza rizik, která mohou ohrozit nebo 

narušit plynulou cestu k cíli. Analýza rizik slouží především k identifikaci rizik 

a naplánování jejich eliminace (8). 

 

Struktura podnikatelského plánu 

„Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé 

atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro 

jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů“ (8 str. 36).  
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Podnikatelský plán se skládá z následujících částí:  

• Titulní strana – obsahuje základní údaje o společnosti, popis podniku, způsob 

financování atd.   

• Exekutivní souhrn – je doporučováno tuto část zpracovat až po vypracování 

podnikatelského plánu, protože jde o souhrn nejdůležitějších myšlenek 

a očekávání. 

• Analýza trhu – tato část slouží k analýze konkurenčního prostředí, analýze okolí, 

analýze silných a slabých stránek podniku stejně jako příležitostí a hrozeb atd.  

V této části je vhodné zpracovat SLEPT analýzu, SWOT analýzu, odhad 

poptávky po produktech, segmentovat zákazníky, identifikovat marketingový 

mix atd.)  

• Konkurence podniku – zpracování například pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil, určení konkurenční výhody podniku, … 

• Hodnocení rizik – jde o identifikaci největších rizik, která se mohou vyskytnout 

například z reakce konkurence na vstup nové firmy na trh, slabých stránek 

marketingu a podobně. Díky analýze rizik si podnikatel může připravit 

alternativní strategii a promyslet si eliminaci těchto rizik.  

• Finanční plán – jde o určení předpokládaných příjmů a výdajů s výhledem 

alespoň na tři roky. 

• Přílohy (logo, fotografie výrobků, výrobny, potřebné formuláře, …) (8). 

 

Podnikatelský plán by měl obsahovat všechny potřebné informace o plánovaném 

podniku, o konkurenci, zákaznících, financování a výrobcích, ale přes to vše by měl být 

stručný (ideálně do 50 stran), přehledný, srozumitelný i pro laiky, jednoduchý (souvisí 

s přehledností), věrohodný a hlavně reálný (9).   

 

2.2.1 Analýza odvětví 

Pro založení a následné fungování podniku je důležité sledovat, co se děje na trhu, na 

kterém podnikatel chce působit nebo působí. Každé podnikání závisí především na 

poptávce a plnění požadavků zákazníků. Důležité je také zmapování konkurence. Aby 
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podnikatel vhodně určil cílovou skupinu svých potenciálních zákazníků je vhodné 

provést segmentaci trhu – to znamená rozdělení potenciálních zákazníků do skupin 

a určení jejich potřeb (8).   

Díky analýze odvětví je podnikatel schopen objektivně zanalyzovat podmínky pro 

vývoj a rozvoj podniku (8).  

 

2.2.2 SLEPT analýza 

Podnikatel potřebuje znát okolí svého podniku. Proto je dobré okolí, ve kterém bude 

působit nebo působí, zanalyzovat. Prostředí, ve kterém se podnik nachází ho velmi silně 

ovlivňuje. Každé písmenko ve slově SLEPT znázorňuje jeden z hlavních faktorů, které 

jsou při podnikání důležité.  

S – sociální faktory, 

L – legislativní faktory, 

E – ekonomické faktory, 

P – politické faktory, 

T – technologické faktory (8). 

 

Sociální faktory 

Sociálními faktory, které ovlivňují poptávku jsou například životní styl zákazníka, který 

se v průběhu let může měnit, dále vzdělání, demografické složení obyvatelstva a také to, 

jaké má zákazník zvyky a potřeby. V případě, že dojde ke změně poptávky, musí dojít 

i ke změně nabídky, a to buď kladně, kdy dojde k růstu poptávky po zboží nebo službě 

a podnikatel zvýší svoji nabídku nebo naopak, kdy dojde k poklesu poptávky 

a podnikatel nebude mít komu prodávat (9).  

 

Legislativní faktory 

Podnikatele ovlivňuje během zakládání a fungování podniku především živnostenský 

zákon, občanský zákoník, zákon o dani z příjmu, pracovní právo, zákon týkající se 

označování potravin, popřípadě zákon o DPH, pokud je podnikatel plátce daně (9).  
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Ekonomické faktory 

Ke zhodnocení ekonomické situace je dobré využít tzv. magický čtyřúhelník, který se 

zaměřuje na hodnocení 4 ekonomických faktorů mezi které patří nezaměstnanost, růst 

HDP, obchodní bilance a míra inflace. Mezi další faktory, které ovlivňují prostředí 

podniku patří úroková míra, stabilita měny a tak dále (9). 

 

Politické faktory  

Při hodnocení politických faktorů se zaměřujeme na stabilitu a sílu vlády, která je 

v České republice u moci v období založení nebo fungování podniku. Politické faktory 

se prolínají s faktory legislativními, protože to, jaké složení vlády je u moci ovlivňuje 

legislativu, kterou podnikatel musí dodržovat (9).  

 

Technologické faktory 

V současné době je pro podnik důležité, aby neustále sledoval nejnovější trendy 

v oblasti svého podnikání. Pokud je podnikatel tvořivý tip, může se na vývoji 

technologií sám podílet. Pokud by podnikatel trendy a vývoj nesledoval, mohla by 

nastat situace, kdy mu dojde, že jeho zařízení je zastaralé, že objednávkový systém není 

pro zákazníka efektivní a podobně (9).  

 

2.2.3 SWOT analýza 

„Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu, tedy v našem případě samotného podnikatelského záměru a budoucího 

podniku, a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je 

nebo bude náš podnik vystaven“ (8 str. 48).  

Díky SWOT analýze dochází ke zhodnocení a zanalyzování interních faktorů, což jsou 

silné a slabé stránky podniku, nad kterými má podnikatel určitou kontrolu a může je 

ovlivnit (8). 
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Naopak hrozby a příležitosti jsou spíše externí vlivy, které podnikatel, ve většině 

případech, nemá šanci ovlivnit – sem patří například situace na trhu práce, síla 

konkurence, platné zákony, … (8). 

 „Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice, která je znázorněna na 

následujícím obrázku“ (10, str.155). 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Obr. 1: SWOT matice, vlastní zpracování podle paní M. Blažkové (10, str. 155) 

 

Mezi silné stránky podniku patří faktory, vyskytující se uvnitř podniku, díky kterým je 

firma na trhu stabilní a silná. Jde o oblasti, které firma může využít jako konkurenční 

výhodu a je v nich napřed před konkurencí. „Jedná se o posouzení podnikových 

schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu“ (10, str. 156). Mezi silné 

stránky firmy může patřit například vysoká produktivita práce, značka, umístění 

podniku, vývojový potenciál, znalost trhu a trendů a podobně (8). 

Mezi slabé stránky podniku zahrnujeme faktory a činnosti, ve kterých má firma ještě 

rezervy a které by měla zdokonalovat. Slabých stránek by podnik nikdy neměl mít více 

než těch silných. Pokud taková situace nastane, je to pro podnikatele podnět a impulz 

k zamyšlení nad efektivností firmy. Sama firma může ovlivnit silné i slabé stránky. 

Slabé stránky by měly být inspirací ke zdokonalování podnikání. Pokud podnikatel 

bude pracovat na tom, aby postupně slabé stránky odboural, může dojít k tomu, 

že faktor, který byl nějaký čas slabou stránkou se postupem času, zdokonalováním 

a pokrokem, stane stránkou silnou (10). Slabé stránky se mohou vyskytovat například 

v oblasti rychlosti umístění produktů na trh, dále může být jako slabá stránka brána 

špatná nájemní smlouva prostor, nekvalifikovaní pracovníci, zastaralé výrobní linky 

a stroje, zastaralý informační systém, nízká likvidita a podobně (8).  

Ve SWOT matici se dále vyskytuje prostor pro příležitosti podniku. V tomto poli jsou 

uvedeny příležitosti nebo činnosti, které mohou zajistit podniku růst, zdokonalení, 

zviditelnění nebo jde o příležitosti, jak efektivně využít volné zdroje, které má podnik 

k dispozici. Aby podnik mohl na příležitostech pracovat a uchopit je do svých rukou, 
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musí je nejprve přesně identifikovat. Jako příklad můžeme uvést možnost podniku 

proniknout se svým produktem na právě se rozvíjející nebo doposud neobsazený trh, 

snížení daní, růst životní úrovně obyvatelstva a HDP, dostatek volných zdrojů a tak 

dále (8). 

Poslední místo v matici patří hrozbám, které během svého fungování nebo při založení 

podnik musí překonat. Na hrozby je třeba reagovat co nejrychleji po zjištění jejich 

existence. Každá hrozba, která se podniku postaví do cesty by měla být v co nejkratším 

čase minimalizována nebo úplně odstraněna. Hrozby, stejně jako příležitosti, patří mezi 

faktor externí, které firma musí bedlivě sledovat a buď je využít nebo minimalizovat 

(10). Hrozbou je například zanikající trh, silná konkurence, pokles poptávky, vstup 

nového konkurenta na trh a nevzdělanost pracovníků (8).  

 

2.2.4 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

 „Jde o model, respektive rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 

potenciálních nebo reálně existujících“ (8 str. 49). 

„Model vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, 

je především určována působením pěti základních činitelů (faktorů): 

1. Vyjednávací silou zákazníků. 

2. Vyjednávací silou dodavatelů. 

3. Hrozbou vstupu nových konkurentů. 

4. Hrozbou substitutů. 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu“ (11 str. 46).  

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazník má vůči dodavateli vždy velmi silnou pozici, protože zákazník je ten, kdo 

vytváří poptávku po zboží nebo službě. Dvojnásob toto tvrzení platí v případě, kdy 

firma má například 3 velké a významné odběratele – pochopitelné je, že si chce v zájmu 

udržení poptávky všechny udržet. Na trhu existuje velké množství dodavatelů, proto pro 

zákazníka není těžké přejít ke konkurenci, aniž by vynaložil nějaké náklady přestupu 
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(toto platí u zboží nebo služeb, které mají substituty). Každý zákazník je také velmi 

citlivý na změnu ceny. Pokud je zákazník se zakoupeným zbožím nebo přijatou službou 

spokojen, doporučí dodavatele dalším lidem nebo firmám, takže je pro podnik žádoucí, 

aby obchod se zákazníkem proběhl hladce a zákazník od zboží nebo služby dostal to, co 

očekával (11). 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká zejména jedná-li se o situaci, kdy je 

dodavatel na daném trhu velikánem (z hlediska jeho nabídky, dlouhou tradicí nebo díky 

dobrému jménu). Dodavatel může být v silné pozici i v případě, kdy ho o produkt nebo 

službu žádá firma, které pro něj není důležitým zákazníkem anebo když produkt, který 

zákazník poptává je diferencovaný. Nevýhodou pro zákazníka je také situace, kdy nemá 

k dispozici potřebné tržní informace (například ví pouze o jedné jediné firmě, která by 

mu produkt byla schopna dodat, i když by firem našel na trhu více) (11).  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů může být snížena například když fixní náklady 

vstupu do odvětví jsou velmi vysoké. Firmy, které na trhu již působí mohou na vstup 

nového konkurenta reagovat agresivně a útočně (prudké snížení cen, uzavření dohod 

nebo partnerství, aby se konkurent neměl možnost prosadit). Konkurentů se nemusí 

tolik obávat firma, která vyrábí produkt, ke kterému je nutné 

znát střežené know-how (11).  

 

Hrozba substitutů 

Na hrozbu substitutů se nemusí soustředit firmy, které vyrábí produkt, ke kterému by 

zákazník jen těžko hledal substitut. Pokud se však nabídka firmy skládá z produktů 

nebo služeb, které není obtížné najít na trhu v několika obměnách, je hrozba substitutů 

velká. Hrozba substitutů se eliminuje díky nákladům vynaloženým na výrobu produktu 

nebo poskytnuté služby – pokud konkurenční firmy, které vyrábí substitut, mají vyšší 
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náklady, nejsou schopné nabídnout produkt za takovou cenu, jako konkurence, která má 

náklady nižší (11).  

 

Rivalita firem působících na daném trhu  

Pokud se firma chystá vstoupit nebo se vyskytuje na pomalu se rozvíjejícím 

a objevovaném trhu může být rivalita mezi jednotlivými konkurenty veliká. Rivalita 

mezi firmami bude vysoká i v případě, kdy ziskovost na daném trhu není nikterak 

vysoká a kvůli tomu se firmy soustředí především na strategii přežití (8). 

 

2.2.5 Analýza rizik 

V podnikatelském plánu by měla být vyjmenována rizika, která mohou podnikatele při 

vstupu na trh potkat nebo která již existují. Pokud by podnikatel rizika a alarmující 

podněty ignoroval, může dojít k tomu, že podnik nebude ve zvoleném odvětví úspěšný, 

nebude konkurenceschopný nebo dojde k narušení finanční stability firmy (8).  

Je důležité rizikové faktory bedlivě sledovat, aby byl podnikatel schopný včas 

a pohotově reagovat – tedy eliminovat nebo minimalizovat rizika. Rizikem může být 

například nečekaně velká poptávka po produktech a kvůli tomu nedostatečná kapacita 

výroby, dalším rizikem může být neschopnost firmy dostát svým závazkům, pokles 

kvality prodávaných výrobků nebo služeb a podobně.  

 

2.2.6 Marketingový mix 

Marketingový mix, ve kterém dochází k zaměření se na 4 oblasti (produkt, cena, 

distribuce a propagace) je užitečným nástrojem při úvahách o produktech podniku 

a jejich zavedení na trh (8).  
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Zkratka 4P, kterou bývá marketingový mix označován, symbolizuje začínající písmena 

(v anglickém překladu) 4 oblastí kterými jsou:  

P1 – produkt (Product); 

P2 – cena (Price); 

P3 – propagace (Promotion); 

P4 – distribuce (Place) (8). 

 

Do P1, tedy do oblasti PRODUKTU, spadá analýza produktu ve vztahu postavení na 

trhu, analýza životního cyklu výrobku, jeho kvalitě, vzhledu, značce, balení, záruky, 

doplňkových služeb a podobně.  

Do druhé oblasti P2, tedy do oblasti CENY, patří určení cenové politiky podniku, 

marže na jednotlivých výrobcích, doba splatnosti, platební podmínky, množstevní nebo 

jiné slevy a tak dále.  

V oblasti P3, tedy v oblasti PROPAGACE, jde o zaměření se na podporu prodeje, 

reklamu, vztah s veřejností a využívání sociálních sítí, propagaci výrobků a podobně.  

A nakonec poslední oblast P4, tedy oblast týkající se DISTRIBUCE produktu, cílí na 

způsoby dodávání výrobků a služeb k zákazníkům, řízení zásob, na určení lokality, 

uskladnění hotových výrobků a tak dále.  

 

2.3 Segmentace trhu 

Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, která je založena na 

přemýšlení, pochopení podobností a rozdílů mezi jednotlivými zákazníky a spotřebiteli. 

Otázkou, kterou si musíme při segmentaci trhu položit je: v čem se liší naši spotřebitelé 

a zákazníci? Zákazníky můžeme rozlišit například podle věku, příjmu, sociální úrovně, 

životního stylu a podobně. Při segmentování trhu jde o určení diferencí na spotřebních 

trzích, o rozdíly, které se týkají osobní nebo rodinné spotřeby, dále jde o rozdíly v tom, 

jak spotřební chování vzniká a jak se vyvíjí. Dochází tedy k rozdělení trhu na 

homogenní skupiny zákazníků podle určitého hlediska. (11). 
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 Pro úspěšnou segmentaci trhu je vhodné dodržet posloupnost následujících kroků:  

➔ Vymezit velikost trhu, na který se firma chystá vstoupit; 

➔ Shromáždit data o potřebách potenciálních zákazníků; 

➔ Určit segmenty trhu (rozdělení zákazníků do homogenních skupin); 

➔ Vyhodnotit chování jednotlivých skupin segmentů; 

➔ Odhadnout velikost jednotlivých homogenních skupin (11). 

„Vlastní pojem „segmentace trhu“ může vyjadřovat tři různé, i když vzájemně 

propojené výklady: segmentaci trhu jako stav, segmentaci trhu jako strategii 

a segmentaci trhu jako proces“ (11 str. 15). 

Segmentace trhu jako stav 

V tomto případě výraz „segmentace trhu“ označuje daný stupeň rozdílnosti spotřebitelů 

z hlediska jejich vztahu k dané kategorii produktů. Pokud na trhu existuje řada 

segmentů, jde o vysokou segmentaci, kterou označujeme také jako fragmentaci trhu 

(11).  

Segmentace trhu jako strategie 

Pokud se na segmentaci trhu podíváme jako na segmentační strategii, je to prakticky 

totéž, co cílený marketing (strategie založená na segmentaci trhu) (11). 

Segmentace trhu jako proces 

„Segmentace trhu jako proces znamená nalézání a poznávání takových skupin 

zákazníků, segmentů, kteří splňují dvě základní podmínky: 

a) Zákazníci, spotřebitelé uvnitř segmentu jsou si co nejvíce podobni svými tržními 

projevy na daném trhu – segmenty jsou co nejvíce homogenní a 

b) segmenty mezi sebou jsou naopak svými tržními projevy na daném trhu zřetelně 

odlišné – segmenty jsou zřetelně heterogenní“ (11 str. 16). 
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2.4 Finanční plán 

K tomu, aby byl podnikatelský plán kompletní a také výstižnější, patří i zpracování 

plánu finančního, který podnikatelský plán převede do finančních toků. Vzhledem 

k tomu, že může dojít v lepším případě k vyšším tržbám a zisku, než podnikatel 

předpokládal, tak i k nižším, vyplatí se finanční plán zpracovat v optimistické 

a pesimistické variantě alespoň pro první měsíce podnikání. Ve finančním plánu by 

podnikatel měl promítnout a zohlednit všechny výdaje, které během samotné realizace 

podnikatelského plánu budou nebo by mohly být (8). 

 

„Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi:  

o Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. 

Jsou zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

o Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech. 

o Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu“ (8, s. 38). 

 

Vzhledem k tomu, že podnikatelský plán, uveden v této práci, se týká vzniku podniku 

nového, nejsou tedy k dispozici žádná historická data vývoje tržeb, takže závisí pouze 

na reálném odhadu výdajů na příjmů. 

Finanční analýzu živnostník obvykle začne plánováním peněžních toků (cash-flow). Při 

založení živnosti se dají výdaje s tím spojené určit poměrně snadno. V první řadě jde 

o výdaje jednorázové nebo pořizovací, mezi které patří poplatky při založení živnosti, 

výdaje za ověření podpisů a listin, výdaje na sepsání nájemní smlouvy, pojistné 

smlouvy, výdaje na pořízení základních kancelářských potřeb, jako je tiskárna, počítač, 

telefon a podobně.  Další skupinou výdajů, které podnikatel bude během provozování 

živnosti vynakládat jsou výdaje provozní, kam lze zařadit měsíční nájem pronajatých 

prostor, služby, pohonné hmoty, pojistné, odvody zdravotního a sociálního pojištění, 

telefony, obalový materiál, průměrné množství materiálu pro výrobu a tak dále a také 

určitou finanční rezervu pro krytí nečekaných výdajů (8).  
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Na druhou stranu odhad příjmů z činnosti podnikatel není schopný jednoznačně určit. 

Přesnost a spolehlivost odhadu příjmů je odrazem především kvality marketingového 

plánu a jeho následné úspěšné realizace (8). 

Pro odhad příjmů a výdajů využiji cash-flow stanovené přímou metodou, která je pro 

malé podnikatele vhodná. Při sestaven cash-flow přímou metodou jde o sledování 

příjmů a výdajů peněz za určité časové období (8). 

 

Pro výpočet cash-flow bude sloužit následující vzorec: 

Počáteční stav peněžních prostředků  

+ příjmy (za dané období)  

– výdaje (za dané období)  

= stav peněžních prostředků na konci daného období 

Zřizovací i provozní výdaje v prvních měsících podnikání bude financováno z vlastních 

zdrojů.  

 

2.5 Daňová evidence 

Příjmy a výdaje budou zaznamenávány buď do účetního programu POHODA nebo do 

tabulky. Ke stanovení základu daně a daně z příjmů bude vedena daňová evidence, kde 

jdou uvedeny informace o příjmech, výdajích, dluzích a majetku podnikatele (12).  

 „Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů provede 

poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období“ (12, str. 22). 

 

2.6 Podmínky pro výrobu trvanlivých potravin, základní hygienické 

předpisy a označování potravin 

 

Podmínkou pro výrobu zboží, sloužícího ke konzumaci, je obdržení Zdravotního 

průkazu pracovníka v potravinářství od obvodního lékaře.  

Základní hygienické předpisy, které musí být při výrobě, uchování a balení potravin 

dodrženy, jsou specifikovány v Nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin, ve 
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Vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

v ČSN (česká technická norma) 56 9606, ve které jsou uvedena pravidla správné 

hygienické a výrobní praxe, obecné principy hygieny potravin a zákon č. 110/1997 

Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů. Dalším důležitým dokumentem je zpracovaný HACCP, což je systém analýzy 

rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, který se vztahuje na všechny organizace, 

které se nachází v potravinovém řetězci. Jde o dokument, ve kterém je uvedený systém 

vedoucí k minimalizaci rizika hrozících onemocnění nebo k zamezení poškození zdraví 

konzumentů. Postupy uvedené v systému zajišťují nezávadnost potravin od jejich 

zpracování až po spotřebu (13).  

Systém kritických bodů si může podnikatel zpracovat svépomocí, ale pro detailnější 

a přesnější zpracování je doporučováno zadat vypracování specializované firmě (13).  

Ať už si podnikatel vybere první nebo druhou možnost, musí být v systému kritických 

bodů vymezeno nebezpečí rizik (tedy vytipování míst v procesech nakládání 

s potravinami, která by mohla mít za následek ohrožení jejich bezpečnosti ať už 

biologickou, chemickou nebo fyzikální). Dále je důležité stanovit kritické hodnoty 

a meze, které se týkají teploty skladování potravin, skladování hotových výrobků před 

zabalením do originálních obalů a podobně. Aby byl Systém kritických bodů kompletní 

měl by obsahovat určení nápravných opatření pro případ, že dojde k porušení správné 

hygienické praxe. HACCP podléhá pravidelnému ověření způsobilosti systému jednou 

za rok (13).  

Pronajaté prostory, ve kterých bude docházet k výrobě zboží jsou Krajskou hygienickou 

stanicí Jihomoravského kraje pravidelně kontrolovány a splňují všechny normy 

a požadavky, proto nebudu tuto záležitost zdlouhavě rozvádět. Uvedu jen několik 

základních věcí, na které se případná kontrola z Hygienické stanice soustředí nejvíce. 

Ve výrobně musí být nerezové nádobí i pracovní desky, dřezy pro mytí rukou a nádobí 

musí být odděleny od těch, kde dochází k omývání potravin, chlazené a mražené 

potraviny musí být uchovány v chladících  a mrazících boxech, kde je udržována stálá 

teplota určená v Systému kritických bodů, v prostorech musí být místo určené k výtluku 

vajec a místo na likvidaci skořápek, nože na krájení masa musí být pravidelně 
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dezinfikovány a odděleny od ostatních nožů, zaměstnanci musí dodržovat osobní 

hygienu především častým mytím rukou, musí se pravidelně provádět dezinfekce, 

skladování surovin musí být odděleno od hotových výrobků, potraviny nesmí být 

ukládány na zemi, rozdělaná balení musí být řádně zakryta a podobně (14).  

Označování potravin 

„Z hlediska označování výrobků jsou rozdílné požadavky na potravinu „balenou“ 

(umístěnou do obalu např. u výrobce potraviny či v balírně), „zabalenou“ (umístěnou 

do obalu za nepřítomnosti spotřebitele jinde než u výrobce či balírny, většinou v zázemí 

prodejny) a potravinu „nebalenou“. Podrobně zpracovaná pravidla platí především pro 

balené potraviny“ (15 str. 8). 

Informace uváděné na obalu výrobku nesmí spotřebitele uvádět v omyl, musí být 

čitelné, přesné, jasné a srozumitelné a nesmí být uvedena informace o vlastnostech 

potraviny umožňující zabránění nemoci nebo její vyléčení (15). U balených potravin 

musí být údaje uvedeny přímo na obalu výrobku (nebo na vnějším obalu, pokud jde 

o skupinové balení).  

Mezi povinné údaje na balených potravinách patří:  

a) Název potraviny – název nesmí spotřebitele uvádět v omyl 

b) Seznam surovin ve složení výrobku – všechny suroviny použité k výrobě 

daného produktu se uvádí na obalu pod označením složení a to sestupně podle 

hmotnosti stanovené v okamžiku výroby. Uvádět je třeba hlavní suroviny, ale 

i přídatné látky, aromata vitamíny a podobně.  

c) Alergenní látky – suroviny, které jsou v seznamu alergenů, musí být ve složení 

zvýrazněna, a to buď typem písma nebo tučností písma.  

d) Čisté množství potraviny – jde o údaj o hmotnosti, popřípadě objemu, 

potraviny (v litrech, mililitrech, kilogramech, gramech nebo kusů v balení). 

e) Datum minimální trvanlivosti  

f) Země původu – uvedení této informace je povinné v případě, pokud by 

neuvedení této informace mohlo spotřebitele uvést v omyl nebo v případě druhů 

masa (čerstvé, chlazené, zmrazené).  

g) Podmínky pro uchování – pouze pokud je to nutné 



 

 

39 

 

h) Jméno nebo obchodní název firmy zodpovědné za uvedené údaje.  

i) Návod k použití (pokud je nutný) 

j) Skutečný obsah alkoholu – uvádí se u nápojů, které mají obsah alkoholu vyšší 

než 1,2 % objemu.  

k) Výživové údaje (nejsou povinné například u nezpracovaných jednosložkových 

produktů, vody, bylinek, koření, soli, sladidla, kávy a také jsou od povinnosti 

uvádět výživové údaje osvobozeny potraviny s plochou obalu menší než 25 cm2 

a také potraviny dodávané výrobcem v malém množství přímo konečnému 

spotřebiteli). Mezi povinné údaje při označování patří určení energetické 

hodnoty na 100 g nebo 100 ml, množství tuků, nasycených mastných kyselin, 

sacharidů, cukrů, bílkovin a soli. 

l) Třída jakosti (v určitých případech) (16).  

Trvanlivost pekařských výrobků je u běžného pečiva 24 hodin. Na baleném pečivu pak 

výrobce uvede datum minimální trvanlivosti a pečivo s nízkým obsahem vody (oplatky, 

suchary, …) se označuje jako trvanlivé pečivo (16).  

Uvádění informací o potravinách na obalech nemá být chápáno jako zátěž pro 

spotřebitele, ale naopak jako vodítko pro zjednodušení výběru té správné potraviny 

(z pohledu výživových hodnot, země původu, kvality, vstupních surovin atd.) (15).    
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V ODVĚTVÍ 

V této části diplomové práce jsou zkoumány a definovány potřeby zákazníků a trh, na 

kterém bude plánovaný produkt prodáván. Situace na trhu a potřeby zákazníků jsou 

důležité faktory, které by neměly být při plánování podnikatelského záměru opomíjeny.  

 

3.1 Charakteristika trhu 

S preclíky a slanými pochutinami se chystám začít podnikat na trhu s potravinami 

v Brně a okolí. Brno mělo k 1.1.2018 376 929 obyvatel z nich potenciálním zákazníkem 

jsou pro můj výrobek lidí, kteří navštěvují pivotéky, vinotéky nebo kavárny (18). Dále 

jsou to také lidé, kteří nakupují v prodejnách SKLIZENO FOODS s.r.o. a na jejich 

internetovém obchodě. S potenciálními zákazníky se setkám také na prodejních akcích, 

pokud mi to umožní časové a finanční možnosti.  

Domnívám se, že lidé si k vínu, pivu nebo jen ke sledování televize dají obvykle 

nějakou pochutinu a tou mohou být právě moje preclíky. Na této domněnce stojí celý 

podnikatelský plán. Naše výrobky mohou zákazníci využít i jako malé občerstvení pro 

návštěvu nebo jako zpestření slavnostního stolu při oslavách a sešlostech. Výrobek bude 

nabízen v pivotékách, vinotékách, kavárnách, internetovém obchodě a kamenných 

prodejnách firmy SKLIZENO FOODS s.r.o., kde se produkty pohybují v cenově vyšší 

kategorii ve srovnání se supermarkety.  

Cílem firmy je především dodávat zboží do vinoték, pohostinských zařízení, kaváren 

a pivoték, takže potenciální zákazník je každý, kdo chodí do těchto podniků, a to 

opakovaně i nahodile. Aby se moje výrobky dostaly i k lidem, kteří výše zmíněné 

podniky nenavštěvují, plánuji navštěvovat „food“ akce v Brně a okolí. Spektrum 

potenciálních zákazníků se díky tomu ještě rozšíří, protože lidé, kteří tyto podniky 

nenavštěvují, mohou preclíky nebo jiné pochutiny ochutnat a popřípadě si je zakoupit 

domů. Dalším místem, kde bude možné preclíky zakoupit jsou kamenné prodejny firmy 

SKLIZENO FOODS s.r.o.  

Spotřeba slaných pochutin je závislá především na chuťových buňkách konzumenta 

a příležitosti konzumace. Dále je třeba zohlednit i životní styl zákazníka nebo jeho 
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zdravotní stav, proto budu postupně do sortimentu zařazovat i pochutiny pro vegany 

a také pro osoby s intolerancí lepku anebo laktózy. 

Firem, které vyrábějí a následně prodávají jídlo stále přibývá stejně jako kaváren, 

pohostinský zařízení a restaurací. Pravdou je, že je i spousta těch podniků, které svoji 

činnost ukončili. V Brně je ale spousta nových a útulných podniků. Všechna restaurační 

zařízení se předhání, kdo nabídne zákazníkovi lepší servis, ceny, nabídku, zážitek 

a podobně.  

I já jsem se rozhodla vydat cestou výroby a následného prodeje jídla v Brně – konkrétně 

tedy slaných pochutin k pivu, víno nebo jen na chuť. Do karet mi nahrává i nespočet 

„food akcí“ v Brně a okolí, kde mohu své výrobky prezentovat, ale také stále přibývající 

počet podniků. Impulzem k úvaze o realizaci podnikatelského plánu bylo navázání 

spolupráce s firmou SKLIZENO FOODS s.r.o., která mi nabídla svoje prostory pro 

pečení a následné skladování preclíku, ale také to, že moje produkty bude prodávat ve 

svých kamenných obchodech a e-shopu.  

 

Analýza poptávky po výrobcích 

Nabízené produkty nepovažuji za produkty denní spotřeby, nicméně jsou i jedinci, kteří 

je denně konzumují. Cenová elasticita je závislá na reakci kupujících na změnu ceny. 

Takže na tom, kolik a proč jsou zákazníci ochotni nakoupit za určitou cenu. 

Při zkoušení receptů a rozdávání vzorků po známých, kamarádech a blízkém okolí jsem 

zjistila, že nejvíce lidem chutnají preclíky, proto předpokládám, že poptávka po nich 

bude největší. Po preclících i po ostatních produktech, které bych ráda na trh postupně 

během podnikání zavedla, se bude poptávka odvíjet od návštěvnosti podniků, ve kterých 

budou výrobky k dostání a také od prezentace samotného zboží (poutače, zboží 

vystavené na viditelném místě, ...). Elasticita poptávky se bude odvíjet od ceny, za 

kterou koneční prodávající budou výrobek svým zákazníkům nabízet. Při změnách ceny 

bude poptávka po tomto produktu, předpokládám, elastická.  

Potenciální poptávka po výrobcích byla zjišťována pomocí dotazníku, který jsem 

vytvořila a zveřejnila prostřednictvím stránky www.survio.com, která mi přišla ke 

http://www.survio.cz/
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zpracování dotazníku nejvhodnější a s dotazníkem se mi zde dobře pracovalo. Dotazník 

jsem využila pro výzkum, díky kterému jsem získala primární data určená přímo pro 

můj podnikatelský plán.  

Sekundární data jsem čerpala ze stránek Českého statistického úřadu. Zaměřila jsem se 

na index spotřebitelských cen (spotřebitelský koš), který ČSÚ zveřejňuje. Z indexu 

vyčteme váhy jednotlivých produktů, kdy váha položky je určena podílem výdajů na 

daný statek nebo službu z celkových výdajů domácností. Jde tedy o představu významu 

zboží pro spotřebitele. Z celkové váhy výdajů ve spotřebitelském koši (k 1.1.2018) je 

podíl bramborových lupínků (měrná jednotka je 200 gramů) 0,745301 ‰, drobných 

slaných krekrů (měrná jednotka 1 kilogram), kam bych zařadila i preclíky 0,634538 ‰ 

a za podstatnou položku považuji i váhu vína a piva. Podíl piva je 13,705182 ‰ a vína 

celkově 11,426417 ‰ (19). Z těchto údajů je patrné, že můj produkt potenciální 

zákazníky má, protože lidé slané pochutiny nakupují a často nakupují i alkohol, ke 

kterému budou preclíky nabízeny v pohostinských zařízeních, pivotékách, kavárnách 

a vinotékách.  

Mimo dotazník jsem provedla také výzkum zájmu o moje produkty u 40 provozovatelů 

vytipovaných podniků v Brně. Za úspěch považuji to, že 35 z nich mi přislíbilo svoji 

spolupráci. Pro majitele podniku jsem neměla připravený žádný dotazník na vyplnění, 

vsadila jsem na osobní přístup a nevázaný rozhovor na základě ochutnávky produktu. 

Ti, kteří mi spolupráci odmítli se ve 3 případech domnívali, že by produkt zákazníci 

nekupovali, protože většina z nich přijde jenom na „rychlé pivo“ a 2 zbývající už slané 

pochutiny prodávají, nakupují je v Makru nebo jiných marketech a nechtějí na tom nic 

měnit – což plně respektuji. Všechny rozhovory pro mě byly přínosné a všem, kteří mi 

svůj čas věnovali jsem vděčná. Podrobné výsledky dotazníku jsou popsány 

v samostatné podkapitole a názvem Výsledky dotazníku. 

 

Příležitost na trhu 

Příležitost spatřuji především v tom, že v Brně prozatím žádná výrobna, která vyrábí 

pouze a výhradně slané pochutiny, není. Nicméně musíme brát v potaz to, že preclíky 

obvykle nabízejí pekárny, ale i všechny supermarkety a obchody s potravinami. Proto 
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jsem se zaměřila spíše na dodávání výrobků do vytipovaných podniků a prodej na 

akcích a neplánuji prozatím otevření vlastní prodejny pouze se svými výrobky. 

Podnikatelský plán nosím v hlavě už delší dobu, ale nenašla jsem zatím žádný impuls, 

který by mi naznačil, že přesně teď je ta správná doba začít plán realizovat. Impulz ale 

náhle přišel od firmy SKLIZENO FOODS s.r.o., kdy jeden z majitelů firmy preclíky 

ochutnal, nabídl mi spolupráci a přislíbil prodej výrobků v kamenných obchodech 

a v internetovém obchodě.  

 

3.2 Výsledky dotazníku 

Dotazník, respektive odkaz na dotazník, jsem umístila na facebookové stránky „Brno 

žije“ (stránka má přes 14 tisíc sledujících). Potřebuji sledovat především potenciální 

zákazníky z Brna, protože preclíky budou nabízeny zatím jenom v brněnských 

podnicích, kamenných prodejnách SKLIZENO a příležitostně na food akcích konaných 

v Brně a nejbližším okolí. Dotazování on-line jsem zvolila z toho důvodu, že velká část 

obyvatel na internetu tráví hodně svého času a věřila jsem, že se najdou tací, kteří 

dotazník vyplní. Nicméně předpokládám, že produkt si najde zákazníky i z řad těch, 

kteří internet nechtějí nebo neumí používat nebo na můj dotazník vůbec neměli šanci 

narazit. Pro představu preferencí zákazníků mi on-line dotazník přišel jako nejlepší 

volba. Abych mohla získat větší počet odpovědí než lze získat v bezplatné verzi 

dotazování, investovala jsem do balíčku Personal, který umožňuje nasbírat až 

1000 odpovědí. Pro účely diplomové práce jsem se rozhodla, že dotazník vyhodnotím, 

až nasbírám min. 300 dotazníků.  

On-line dotazník měl 11 otázek, kdy odpověď na ně nezabrala více času než 3 minuty 

(vyzkoušeno na 10 lidech, na kterých jsem dotazník testovala). Dotazník byl na 

internetu umístěn 9 dní – za tuto dobu jsem dosáhla požadovaného počtu vyplněných 

dotazníků. Dotazník mi vyplnilo 308 osob.  

Na otázku: „Kde žijete (kde se nejčastěji zdržujete)?“ 68 % dotázaných odpovědělo, že 

se zdržuje v Brně – tedy 209 z 308 dotazovaných.  
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Mezi respondenty bylo 191 mužů (relativní četnost 62 %) a 117 žen (38 % relativní 

četnost). Musím se přiznat, že složení respondentů mě překvapilo, čekala jsem, že 

dotazník vyplní více žen než mužů.  

Jednou z otázek byl také věk respondenta a dostalo se mi následujících odpovědí:  

Tab. 1: Věk respondentů, vlastní zpracování 

Věkové rozmezí Počet respondentů Podíl v % 

Mladší než 10 let 5 1,62 % 

10 – 17 let 32 10,38 % 

18 – 35 let 153 49,68 % 

36 a více let 118 38,31 % 

 

Mezi respondenty bylo nejvíce lidí ve věku od 18 do 35 let. Vzhledem k tomu, že budu 

svůj produkt nabízet především v hospodách a podobných podnicích a bude propagován 

jako dobrota k vínu či pivu, je to pro mě dobrá zpráva, protože kdyby můj dotazník 

vyplnilo například 60 % osob pod 18 let, kterým nemůže být pivo ani víno prodáno, 

neměla bych vhodnou skupinu respondentů. Nejméně početnou skupinou jsou lidí pod 

10 let, konkrétně 2 respondenti.  

Další otázka dotazníku zněla: „Máte rádi slané pochutiny? (preclíky, tyčinky, 

brambůrky, …)“. Tuto otázku jsem zařadila z důvodu zjištění obliby slaných pochutin 

u respondentů, i když výsledek pro mě nebyl až takovým překvapením. 79 % osob 

z 308 má slané pochutiny rádo. Z 308 osob tedy mohu 243 lidí považovat za potenciální 

zákazníky. V úvahu ale musím brát i to, že všech 243 potenciálních zákazníků se s mým 

produktem nemá možnost setkat, protože například nechodí do pivoték, vinoték 

a restauračních a jiných zařízení a ani nenavštěvují food akce. Jedinou možností tedy je, 

že na produkt mohou narazit v kamenném nebo internetovém obchodě firmy 

SKLIZENO FOODS s.r.o.  

Pro upřesnění předchozí otázky jsem respondentům položila ještě otázku: „Jak často 

slané pochutiny konzumujete?“, protože jsem si vědoma toho, že i když má 79 % 

dotazovaných slané pochutiny rádo, může je jíst zcela výjimečně nebo naopak velmi 

často.  
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Graf 1: Četnost konzumace slaných pochutin, vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že 35 % z dotazovaných konzumuje slané pochutiny jen při 

výjimečných situacích, 25 % jednou týdně, 25 % několikrát do týdně a 15 % osob slané 

pochutiny nekonzumuje.  

Abych zjistila, kolik z dotazovaných může na můj produkt narazit při návštěvě 

pohostinského zařízení, pivotéky, vinotéky, kavárny a podobně, položila jsem 

vyplňujícím otázku, zda tato zařízení navštěvují. 62 % z celkového počtu respondentů 

takové podniky navštěvuje. To je pro mě pozitivní zpráva a budu doufat, že se moje 

preclíky dostanou postupně do velkého počtu podniků, abych získala co nejvíce 

zákazníků. U této otázky musím brát v úvahu fakt, že v Brně je mnoho a mnoho 

podniků, kam si lidé mohou zajít posedět a všichni, kteří na tuto otázku odpověděli ano, 

nemusí navštěvovat právě některý z těch 35 podniků, kde moje preclíky budou 

prodávat.  

Na základě připomínek mojí „testovací“ skupiny 10 osob jsem přidala ještě otázku na 

frekvenci navštěvování podniků. Výsledek vidíme v následujícím grafu. Z celkového 

počtu dotazníků 27 % respondentů uvedlo, že navštěvují restaurační zařízení velice 

výjimečně. V těsném závěsu jsou ti, kteří navštěvují tato zařízení více než jednou týdně 

(24 %) a ti, kteří dané podniky vůbec nenavštěvují.  
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Četnost konzumace slaných pochutin
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Graf 2: Frekvence návštěvnosti sledovaných zařízení, vlastní zpracování 

V další otázce jsem se respondentů ptala, zda si něco slaného rádi dají k pivu nebo vínu. 

73 % dotazovaných odpovědělo ano, 19 % ne a 37 osobám je méně než 18 let. Zde 

vzniká konflikt s otázkou na věk respondenta, protože pod 18 let má 37 osob, ale v této 

otázce jen 31 z nich odpovědělo, že jim je méně než 18 let. Šest respondentů na otázku 

odpověděli ano nebo ne, i když jim je pod 18 let a měli tedy zvolit odpověď „Je mi 

méně než 18 let“. Tuhle otázku jsem vložila do dotazníku i z důvodu zjištění, zda bude 

navazovat na otázku na věk respondenta. Vidíme, že jsou i jedinci, kteří buď 

neodpovídají pravdivě nebo si pečlivě nepřečetli otázky. Z této, pro mě kontrolní, 

otázky plyne ponaučení, že při kvantitativním dotazování musíme počítat i se 

statistickou chybou a také s tím, že někteří lidé, kteří dotazník vyplní, se ve skutečnosti 

chovají odlišně. V dotazníku se snaží zobrazit své „lepší já“.  

Svoje produkty plánuji prodávat i v e-shopu na internetu, proto jsem se respondentů 

zeptala, zda potraviny na internetu nakupují. 52 % z nich odpovědělo, že ano a 48 % 

že ne. Tato čísla mě poměrně překvapila vzhledem k tomu, že výsledek je téměř 50:50. 

Takový výsledek jsem neočekávala.  

Preclíky budou v prodeji v prodejnách SKLIZENO, proto další otázkou bylo, zda vůbec 

respondenti nakupují i v obchodech mimo supermarkety. 57 % z dotazovaných 

nakupuje v obchodech jako je právě SKLIZENO, Nás grunt a podobně.  
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Výrobky chci prezentovat i na různých „food“ akcích v Brně a v okolí jako je například 

Restaurant day, Food park a na festivalech.  

 

Graf 3: Návštěvnost food akcí v Brně a okolí, vlastní zpracování 

Z koláčového grafu můžeme vyčíst, že 145 dotazovaných osob podobné akce 

nenavštěvuje, 111 lidí ano a 52 lidí o takových akcích vůbec neví. Zde mi nezbývá jen 

doufat, že ti, kteří o takových akcích neví se o nich dozví a budou je navštěvovat nebo 

že ty respondenty, kteří takové akce navštěvují a dotazník nevyplnili, mé výrobky 

zaujmou. To, že 47 % z celku akce nenavštěvuje přisuzuji i tomu, že dotazník 

vyplňovalo více mužů než žen. Soudím na základě zkušenosti a vlastního pozorování na 

podobných akcích, které já sama také navštěvuji. Nicméně je nutné zmínit, že prodej na 

„food“ akcích pro mě bude spíše doplňkovou činností. Ráda se setkám se zákazníky 

osobně, popovídám si s nimi a dám jim svoje výrobky ochutnat. Hlavním zdrojem 

příjmů ale bude dodávka do podniků a kamenných prodejen.  

Poslední informací, kterou mi respondenti dali, byla přijatelná výše ceny za plánované       

150 gramové balení preclíků bez umělých dochucovadel, stabilizátorů a palmového 

tuku.  
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Graf 4: Přijatelná cena za 150 g balení preclíků, vlastní zpracování 

Určení ceny bude pro mě jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Cena nesmí být příliš 

vysoká a zároveň musí cena, za kterou budu preclíky prodávat, pokrýt náklady na 

výrobu, pronájem, odvody na sociální a zdravotní pojištění a požadovaný zisk. 

Pozitivním výsledkem je fakt, že 50 % z dotazovaných by za preclíky dali 41 – 60 Kč, 

což je cena, která by byla přijatelná a reálná i z mé strany. Výsledek této otázky mě 

poměrně překvapil, protože v supermarketech je k dostání balení preclíků za cenu nižší. 

Běžně prodávané preclíky ale obsahují levné tuky, stabilizátory a dochucovadla. 

Obyvatele můžeme rozdělit do dvou skupin a to ti, kterým záleží na složení 

nakupovaných potravin a druhou skupinou jsou ti, kteří složení nesledují. Potom jsou 

mezi námi obyvatelé, kteří jsou extrémně orientováni na cenu nakupovaných potravin 

a ti by si, předpokládám můj výrobek, díky jeho ceně ve srovnání s cenou slaných 

pochutin ze supermarketů, nekoupili.  

Ve 108 dotaznících byla jako přijatelná cena uvedena cena 20 – 40 korun za balíček, 

34 lidí by bylo ochotno zaplatit za preclíky přes 60 korun a 12 respondentů by 

vyžadovalo cenu pod 20 korun – tito respondenti jsou podle mého názoru ti, kteří 

produkt srovnávají právě s pochutinami, které jsou k dostání v běžných supermarketech. 

Bohužel tyto respondenty nepovažuji za své potenciální zákazníky, protože cenám 

velkovýroben se nebudu schopna vyrovnat.  
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Shrnutí provedeného dotazníkového a osobního šetření 

Na základě provedeného výzkumu pomocí dotazníku a rozhovorů jsem došla k několika 

závěrům. Z odpovědí je patrné, že lidé mají slané pochutiny rádi a k pivu nebo vínu si je 

dají.  Což je pro mě přínosná a důležitá informace, kdy na zájmu o chutích zákazníka 

bude stát můj podnikatelský plán.  

Z celkové počtu 308 respondentů jich 209 žije v Brně, takže především ty považuji za 

potenciální zákazníky.  Nicméně mezi potenciální zákazníky zahrnuji všech 243 osob, 

které mají slané pochutiny rády, protože budou k dostání i na internetu a v kamenných 

obchodech. Na internetu nakupuje potraviny 52 % z dotazovaných. A v kamenném 

obchodě SKLIZENO na moje preclíky narazí 57 % z dotazovaných. 

Nejvíce zvědavá jsem byla na odpovědi na otázku o ceně balení preclíků. Je vidět, že 

mezi mými respondenty byly osoby, které umí ocenit poctivé produkty, a jsou schopni 

je objektivně nacenit. Bála jsem se, že mi většina respondentů na otázku odpoví, že by 

cena měla být nižší než 20 Kč, protože za takovou cenu bych svůj produkt prodávat 

nemohla, vzhledem k tomu, že musím zaplatit suroviny, pronájem prostor na pečení 

a skladování, obalový materiál, sociální a zdravotní pojištění a podobně. Pouze 

12 z dotazovaných se domnívá, že ideální cena je právě méně než 20 korun. 50 % 

respondentů by do preclíků investovalo 41 – 60 Kč, což je i cena, za kterou jsem balení 

preclíků plánovala prodávat. Toto rozmezí bylo navrhnuto i majitelům podniků, se 

kterými jsem měla schůzku a byla všemi akceptována.  

Z 51 oslovených podniků jsem měla schůzku se 40 z nich. Je pro mě potěšením, že 

35 podniků mi přislíbilo spolupráci, předběžně jsme se domluvili na dodávce preclíků 

jednou týdně. Při prvních dodávkách budu ke každé objednávce balit i sáčky s preclíky 

navíc, aby je obsluha dávala k pivu nebo vínu automaticky na ochutnání hostům. 

Ochutnávky budou probíhat i ve všech prodejnách SKLIZENO. Aby zákazníci 

nekupovali zajíce v pytli ani na food akcích, tak i tam budou připraveny vždy 

ochutnávky.  
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3.3 Segmentace trhu 

Vymezení velikosti trhu 

K 1.1.2018 žilo v Brně kolem 376 929 obyvatel. Z toho 180 617 mužů a 196 312 žen. 

Průměrný věk obyvatel byl k 1.1.2017 42,8 let (aktuálnější údaj nebyl k datu zpracování 

segmentace trhu k dispozici) (20). Za potenciální zákazníky považuji především osoby 

z Brna, ale na druhou stranu lidi z celého Jihomoravského kraje, kteří do Brna jedou 

posedět s přáteli nebo na nákup a staví se v jedné z kamenných prodejen SKLIZENO 

nebo podniku, kde budou preclíky k dostání.  

Potenciální zákazníky jsem si rozdělila do 3 následujících skupin: 

1) Pravidelní 

- Ženy nebo muži, kteří navštěvují pohostinská zařízení, vinotéky a pivotéky 

pravidelně (několikrát za týden).  

- Ženy nebo muži, kteří navštěvují pravidelně jednu z poboček firmy 

SKLIZENO FOODS s.r.o. nebo nakupují v jejich internetovém obchodě.  

- Pohostinská zařízení, kavárny, vinotéky a pivotéky.  

Mezi pravidelné zákazníky jsem zařadila ty osoby, které pravidelně navštěvují 

pohostinská zařízení, kavárny, vinotéky a pivotéky. Pokud si tito zákazníci na můj 

produkt zvyknou a bude jim chutnat, tak předpokládám, že si preclíky při své návštěvě 

koupí. Samozřejmě bude záležet i na příležitosti, proč do pohostinského zařízení nebo 

kavárny jdou. Pokud půjdou na dort a kávu do kavárny, preclíky si nejspíš nekoupí, ale 

pokud půjdou na schůzku, kde budou pít víno nebo pivo, tak ano. Tito zákazníci jsou 

dle mého názoru ti, kteří by za preclíky k vínu nebo pivo utratili 40 – 60 Kč, 

v některých případech i více. Do druhé skupiny pravidelných zákazníků jsem zařadila 

ty, kteří chodí pravidelně nakupovat do kamenných prodejen SKLIZENO nebo nakupují 

v jejich internetovém obchodě. Pokud je moje zboží zaujme, budou se k němu vracet 

a občas ho do svého nákupního koše (ať už reálného nebo virtuálního) přihodí. 

Domnívám se, že tito zákazníci budou také akceptovat cenu 40 – 60 Kč. Na pravidelné 

zákazníky je třeba se zaměřit nejvíce, protože ti v budoucnu budou zajišťovat 

pravidelný příjem. Mezi pravidelné zákazníky jsou zařazeny i samotné podniky, které 

budou mé výrobky odebírat a zprostředkovaně prodávat jejich zákazníkům.  
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2) Nepravidelní 

- Ženy nebo muži, kteří zavítají na některou z konaných food akcí v Brně a 

okolí. 

- Lidé, kteří nenavštěvují pohostinská zařízení, vinotéky ani pivotéky 

pravidelně. 

- Lidí, kteří nepravidelně přijdou nakupovat na jednu z poboček firmy 

SKLIZENO FOODS s.r.o.  

Nepravidelní zákazníci jsou osoby, které se rozhodnou navštívit některou food akci 

v Brně a okolí a mají zájem ochutnat něco nového nebo se vrátit pro něco, co jim 

chutnalo na jiné nebo stejné akci konané už v minulosti. Do kategorie nepravidelných 

zákazníků jsem zařadila také ty, kteří pohostinská zařízení, kavárny, pivotéky 

a vinotéky nenavštěvují pravidelně, ale pokud je navštíví, je tu šance, že preclíky 

zakoupí. Stejně tak jsou zde zahrnuti občasní návštěvníci kamenné prodejny 

SKLIZENO a jejich internetového obchodu. Z nepravidelného zákazníka se může stát 

zákazník pravidelný, pokud bude s produktem opravdu spokojen.  

3) Náhodní 

- Ženy a muži, kteří vyrazili do Brna na výlet a zavítají do jedné z poboček 

firmy SKLIZENO FOODS s.r.o.  

- Turisté, kteří ochutnávají pochutiny z Brna a okolí v jednom 

z pohostinských zařízení, pivotéce nebo vinotéce. 

- Lidé, které na food akci zavede pouhá náhoda (jsou kolem a zajdou se 

podívat, co se v budově/na náměstí děje).  

Poslední, třetí, skupinu tvoří náhodní zákazníci. Do této skupiny jsem zařadila 

především turisty, kteří si výrobek koupí na ochutnání. Nejvíce takových zákazníků 

bude předpokládám od dubna do října, kdy lidé vyráží na výlety a dovolené. Mezi tyto 

zákazníky můžeme zařadit i osoby, které se o produktu doslechly nebo o něm četli 

a chtějí ho vyzkoušet. Z těchto zákazníků se můžou stát zákazníci pravidelní 

i nepravidelní.  
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3.4 SLEPT analýza 

K posouzení a zhodnocení sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

a technologických faktorů je využita SLEPT analýza.  

Sociální faktory 

Jako jeden ze sociálních faktorů lze uvést nezaměstnanost, respektive míru 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Podle údajů zveřejněných na stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl podíl nezaměstnaných k 28. 2. 2018 na 

úrovni 4,60 %. Ve srovnání s lednem roku 2018 se podíl nezaměstnaných snížil 

o 0,17 procentuálního bodu, nejspíše díky postupnému zaměstnání osob v sezónních 

zaměstnáních. K 28. 2. 2018 byla hodnota pro celou ČR 3,75 %. Ukazatel „podíl 

nezaměstnaných osob“, který MPSV používá značí podíl nezaměstnaných osob ve věku 

15–64 let, kteří jsou evidováni na úřadu práce. Podíl je vztažený k počtu obyvatel ve 

stejném věku (21).  Nezaměstnanost může být zařazena i mezi faktory ekonomické.  

 

 

Graf 5: Vývoj podílu nezaměstnaných v JMK, vlastní zpracování podle ČSÚ 

 

Jako další sociální faktor považuji postupně se měnící životní styl obyvatel. Více a více 

lidí se zajímá o původ potravin, o suroviny, které byly využity k vytvoření potravin 

a tak dále. Jsou i tací, kteří nakupují převážně regionální potraviny. Ať už kvůli původu 
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potraviny samotné nebo kvůli šetření životního prostředí, kdy potravina nemusela 

k zákazníkovi putovat přes polovinu světa.  

Dalším sociálním faktorem je vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském 

kraji.  V následující tabulce je zobrazen počet a rozložení obyvatel v letech 2013-2016. 

Z tabulky je patrné, že počet obyvatel se v JMK každoročně zvyšuje, stejně tak se 

zvyšuje i průměrný věk obyvatelstva. Díky zvyšování počtu obyvatel dochází k nárůstu 

potenciálních zákazníků.  

Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel a průměrný věk v JMK, vlastní zpracování dle ČSÚ 

Rok 

Celkový 

počet 

obyvatel 

Muži Ženy 

Celkový 

průměrný 

věk 

Muži Ženy 

2013 1170078 572533 597545 41,4 40,2 42,6 

2014 1172853 574178 598675 41,6 40,3 42,8 

2015 1175025 575536 599489 41,8 40,5 43,0 

2016 1178812 577723 601089 41,9 40,6 43,2 

 

Snižující se nezaměstnanost je pro moje podnikání příznivým jevem. Zaměstnaní lidé 

mají více peněz, které mohou utratit za statky a služby než lidé nezaměstnaní, proto 

snižující se nezaměstnanost je pozitivní. Se snižující se nezaměstnaností můžeme 

předpokládat i zvyšující se návštěvnost pohostinských zařízení. Měnící se životní styl 

obyvatel považuji jako příznivý, protože s rostoucím zájmem o složení a původ potravin 

lze předpokládat zvyšující se návštěvnost kamenných prodejen jako jsou prodejny 

SKLIZENO, Náš Grunt a podobně. I postupně se zvyšující počet obyvatel je 

pozitivní - značí zvyšování počtu potencionálních zákazníků.  

 

Legislativní faktory 

Každý podnikatel provozující podnikatelskou činnost v oblasti potravinářství musí, 

stejně jako všichni podnikatelé, dodržovat právní předpisy, týkající se jeho podnikání. 

Zákony a vyhlášky vymezují podmínky, které musí firma dodržovat.  
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Zákony, kterými se řídí podnikatelé v potravinářství jsou především:  

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

o Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. 

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

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

o Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

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

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

o Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 

výrobků. 

o Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby. 

 

Na dodržování zákonů a vyhlášek dohlíží Česká obchodní inspekce, která spadá pod 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, a zaměřuje především na kontrolu následujících 

bodů: 

o „zda prodejci a dodavatelé dodržují stanovené podmínky k zabezpečení jakosti 

zboží nebo výrobků (kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti, 

podmínek pro skladování a dopravu; 

o zda prodejci používají ověřená měřidla a zda používaná měřidla odpovídají 

příslušným předpisům, technickým normám či případnému schválení 

(např. festivalový prodej, stánkový prodej); 

o zda prodejci dodržují právní předpisy pro provozování specifických činností 

či poskytování určitých služeb; 

o zda jsou výrobky náležitě označeny povinným označením, zda k nim byl vydán 

příslušný certifikát, zda vlastnosti výrobků odpovídají příslušným technickým 

požadavkům, atd. (např. elektronika); 

o zda jsou výrobky uvedené na trh bezpečné (např. hračky); 

o zda poskytovatelé dodržují povinnosti stanovené právními předpisy při 

sjednávání spotřebitelského úvěru (pokud dozor v daném případě nevykonává 

Česká národní banka)“ (22).  
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Pro kontrolory z ČOI platí zákon č. 64/1986 Sb., Zákon České národní rady 

o České obchodní inspekci (22).  

Mezi další osoby, které mohou podnikatele kontrolovat patří například pracovník 

živnostenského úřadu, pracovník Krajské hygienické stanice, pracovník finančního 

úřadu a tak dále.  

Všechny informace k označování výrobků, včetně štítků na polep hotových výrobků 

budou přehledně umístěny v šanonu. Na štítcích bude uvedeno složení výrobku, 

gramáž, datum výroby, datum minimální trvanlivosti a informace o výrobci. Vzhledem 

k tomu, že výroba bude probíhat v pronajaté kuchyni, která splňuje všechny hygienické 

požadavky a normy, je to pro rozjezd podnikání, řekla bych, nejlepší varianta, kterou 

jsem mohla zvolit.  

Pro své výrobky budu mít zpracován HACCP. Kritické body budou pro každý produkt 

vytyčeny zvlášť podle technologického postupu výroby. Mezi kritické body, které je 

třeba u mých výrobků řešit řadím především způsob uchování potravin a jejich 

zchlazení po upečení, střet „čisté“ a „nečisté“ části provozu, způsob balení potravin, 

styk výrobků s podlahou a podobně. Pokud jsou v některém z produktů použita vejce, 

kritické body musí být zpracovány obzvláště důkladně. V preclících vejce použita 

nejsou, ale některé plánované výrobky vejce obsahují, proto v kritických bodech bude 

vymezeno i jejich skladování, výtluk, likvidace skořápek a tak dále.  

V České republice se politikou průmyslu a obchodu zabývá především Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, dále také Ministerstvo vnitra, které se snaží snižovat 

administrativní zátěž nebo také Úřad vlády, který koordinuje národní cíle a pozici ke 

Strategii Evropa 2020. Národním cílem v rámci Strategie Evropa 2020 je zvýšení míry 

zaměstnanosti na 75 %, zvýšení investic do výzkumu a vývoje na 2,7 % HDP, dále 

dosažení poměru lidí s vysokoškolským vzděláním ve věku 30-34 let ve výši 32 % 

a poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ve výši 5,5 % a také ČR 

usiluje o snížení spotřeby primárních energetických zdrojů (26).  

„Z regionálních fondů EU získává Česko prostředky na podporu podnikatelských 

iniciativ a inovací. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost pro období 2014-2020, který spravuje Ministerstvo průmyslu 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
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a obchodu, získá ČR celkem 4,33 mld. EUR. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé 

využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje 

a inovací, podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, 

energetických úspor, rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 

a informačních a komunikačních technologií. Cílem je dosažení konkurenceschopné 

a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích“. (26).  

Podnikatel musí dodržovat velkou řadu zákonů, vyhlášek a směrnic a nesmí nic při 

provozu své živnosti opomenout, jinak se vystavuje pokutě udělené jedním 

z kontrolních orgánů. Na druhou stranu se ale vláda snaží o podporu malých a středních 

podniků, protože tvoří páteř ekonomiky. Osoba, která se rozhodne podnikat je 

vystavena stálému se učení a zjišťování informací týkajících se jejího podnikání, a to 

může být pro někoho činnost velmi náročná. Pokud má podnikatel zájem a finance, 

může pravidelně investovat do poradenství od specializovaných firem.  

 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které podnikatele ovlivňují patří především míra inflace, fáze 

hospodářského cyklu, výše daňových sazeb a HDP. Mezi ekonomické faktory bychom 

mohli zařadit i nezaměstnanost, o které jsem se zmiňovala již u faktorů sociálních. 

Protože při rozjedu podnikání nebudu plátce DPH, moje výrobky budou odběratelům 

(kavárny, pohostinská zařízení, pivotéky, vinotéky a firmě SKLIZENO FOODS s.r.o.) 

prodávány za konečnou cenu bez zahrnutí daně z přidané hodnoty. Dále všechny 

podnikatele ovlivňuje výše daně z příjmů, která je pro fyzické osoby podnikatele 15 %. 

Podnikatelé mohou na své příjmy uplatnit skutečné nebo paušální výdaje podle toho, co 

je pro ně výhodnější. Já budu sledovat své příjmy i výdaje a na konci roku se rozhodnu, 

zda jsou pro mě výhodnější výdaje paušální částkou nebo výdaje skutečné. 

Od roku 2018 dochází ke změně ve výdajových paušálech pro živnostníky. Na 

řemeslnou živnost bude možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 %, ale maximálně do 

800 000 Kč.  

Další veličinou, kterou lze mezi ekonomické faktory zařadit je inflace. Inflace zobrazuje 

všeobecný růst cenové hladiny v čase, tedy zhodnocení měny. Péči o cenovou stabilitu 
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měny a stabilitu spotřebitelských cen zajišťuje Česká národní banka. V oblasti 

spotřebitelských cen je inflace měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen, 

který je pravidelně zveřejňován Českým statistickým úřadem (24).  

Průměrná roční míra inflace v roce 2017 dosáhla, podle informací ČSÚ, 2,5 %.  Od 

roku 2012 docházelo postupnému snižování průměrné roční míry inflace z 3,3 % až 

k průměrné hodnotě roku 2016, která byla 0,7 %. „Meziroční míra inflace vyjádřená 

přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje 

procentuální změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému 

měsíci předchozího roku. Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, 

které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje 

během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného 

zvýšení cen majetku, valorizací apod. (23). 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,2 procentuálního 

bodu méně než v listopadu“ (23).  Růst inflace značí růst cenové hladiny v čase, tudíž 

nárůst cen vstupních surovin a výrobků jako takových. Podle prognózy ČNB se inflace 

v roce 2018 bude držet nad 2 % cílem a na počátku roku 2019 se vrátí právě na cíl 2 %. 

V roce 2018 bude silný inflační tlak, který odráží především dynamické zvyšování 

mezd (24).  

Z indexu vyčteme váhy jednotlivých produktů, kdy váha položky je určena podílem 

výdajů na daný statek nebo službu z celkových výdajů domácností. Jde tedy o představu 

významu zboží pro spotřebitele. Z celkové váhy výdajů ve spotřebitelském koši 

(k 1.1.2018) je podíl bramborových lupínků (měrná jednotka je 200 gramů) 

0,745301 ‰, drobných slaných krekrů (měrná jednotka 1 kilogram), kam bych zařadila 

i preclíky 0,634538 ‰ a za podstatnou položku považuji i váhu vína a piva. Podíl piva 

je 13,705182 ‰ a vína celkově 11,426417 ‰ (19). Z těchto údajů je patrné, že můj 

produkt potenciální zákazníky má, protože lidé slané pochutiny nakupují a často 

nakupují i alkohol, ke kterému budou preclíky nabízeny v pohostinských zařízeních, 

pivotékách a vinotékách.  

Dalším ekonomickým faktorem je hrubý domácí produkt, který představuje celkovou 

peněžním hodnotu služeb a statků, které byly vytvořeny za dané období na určitém 

území. Obdobím je obvykle jeden rok a územím stát. Ukazatel se používá pro 
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hodnocení výkonnosti ekonomiky posuzovaných států. Za celý rok 2017 česká 

ekonomika vzrostla o 4,6 %. Ve srovnání s rokem 2016 jde o meziroční zvýšení 

o 2,3 %. Zvýšení HDP značí příznivý stav ekonomiky (27). Ministerstvo financí uvedlo, 

že hlavním hybatelem s hospodářským růstem byla zvýšená spotřeba domácností. Podle 

MF by v následujících letech měla česká ekonomika růst podobným tempem, a to 

konkrétně o 2,4 % v roce 2018. Růst HDP bude i v následujících letech ovlivněn 

zejména domácí poptávkou, ale také investiční aktivitou firem a vlády (28). A protože 

je Česká republika země závislá na exportu zboží do sousedního Německa, je pro ČR 

důležitý i fakt, kolik prostředků budou ochotni utratit lidé právě v Německu.  

Předpokládám, že pro mě budou při vytváření daňového přiznání výhodnější výdajové 

paušály, jejichž použití vláda bude i nadále umožňovat. Růst inflace má za následek 

zvýšení cen vstupních surovin a cen služeb, ale dochází k poklesu reálných mezd. Tento 

stav považuji za nepříznivý, protože lidé si za svůj důchod koupí čím dál tím méně 

statků a služeb. V takovém případě lidé mají potřebu své peníze hromadit a tím pádem 

méně utrácejí. Pokud se ale zaměříme na vývoj HDP, tak je patrné, že spotřeba 

domácností se zvyšuje.  

Růst HDP, i přes to, že je provázen mírnou inflací hodnotím jako příznivý potenciál pro 

zvolené podnikání. Růst průměrné mzdy odráží skutečnost růstu kupní síly 

obyvatelstva, a tedy i životní úrovně, která podporuje životní styl, který kromě práce 

upřednostňuje i volný čas strávený s přáteli v příjemném prostředí s dobrým jídlem 

a pitím. Růst průměrné mzdy je pro podnikání pozitivním faktorem. Lze předpokládat, 

že díky zvyšování průměrné mzdy a růstem kupní síly obyvatelstva budou lidé ochotni 

utratit ze svého důchodu stále více peněžních prostředků.   

 

Politické faktory  

Česká republika je, stejně jako v minulých letech, členem Evropské unie 

a Severoatlantické Aliance. Díky členství v EU je posílen mezinárodní obchod 

a bezpečnost země. Česká republika také může čerpat prostředky na investice z fondů 

Evropské unie. ČR fondy EU využívá poměrně hojně a čerpá z nich přibližně dvakrát 

tolik, než do nich vkládá. Členství v EU nepřináší jenom bezpečnost a otevřený trh, ale 
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také řadu práv, mezi které patří například právo pohybu osob mezi členskými státy, 

právo pracovat v zemích EU a v neposlední řadě posílení práv českého spotřebitele. 

Některé dotace z EU jsou zaměřeny i na podporu a rozvoj malého a středního 

podnikání. Jde například o program podpory začínajících podniků, podpora 

technologického rozvoje a tak dále.  

V roce 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Ve volbách zvítězilo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, které získalo 29,64 % 

hlasů a 78 mandátů. Společně s hnutím ANO se na předních příčkách umístila 

Občanská demokratická strana a Piráti. Na počátku roku 2018 proběhla volba 

prezidenta České republiky. Mandát obhájil Miloš Zeman.  

Aktuálně (březen 2018) probíhá sestavování vlády, sestavováním je pověřen Andrej 

Babiš z hnutí ANO. Vláda v současné době vládne v demisi bez důvěry Parlamentu. 

Další vývoj vlády je velmi těžké předpokládat, proto i výhled na následující období by 

byl jen pouhou spekulací.  

Členství ČR v EU považuji za pozitivní faktor, který podnikání ovlivňuje. Jde 

především o bezpečnost a otevřený trh, který je pro ČR jako pro exportní zemi velmi 

důležitý. Další pozitivem pro podnikání je možnost čerpat prostředky z programů 

podpory začínajícího podnikání. Dále je pro podnikatele výhoda využití paušálních 

nebo skutečných výdajů na pohonné hmoty, pokud zaplatí silniční daň na dané 

zdaňovací období. Předpokládám, že bude každý rok docházet k postupnému zvyšování 

minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění podnikatele. Předpokládám také 

postupný růst minimální mzdy. V současné době je minimální mzda stanovena na 

12 200 Kč. Ruku v ruce s růstem minimální mzdy poroste i mzda zaručená, která 

stanovuje nejnižší cenu práce s ohledem na složitost prováděného výkonu, odpovědnost 

pracovníka a namáhavost (v současné době je 8 skupin zaručené mzdy).  

 

Technologické faktory 

Pro moje podnikání není technologie nejdůležitějším faktorem. K práci potřebuji 

především troubu, která dokáže pojmout několik plechů najednou, hnětač na těsto 

a běžné pomůcky sloužící k pečení (stěrka, misky, rosič, …). V pronajatých prostorech 
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navíc pracují se špičkovými přístroji, které budu využívat i já. Pronajímatel pravidelně 

spotřebiče obměňuje, stejně tak pomůcky na pečení. Jedinou technologií, kterou je třeba 

v pronajatých prostorech vylepšit je odvětrávání – na tom pronajímatel už pracuje, jde 

ale o investici za několik stovek tisíc korun, proto musí být pečlivě projednána 

a promyšlena.  

 

3.5 Porterova analýza 

Porterova analýza 5-ti sil mi poslouží k urovnání a seskupení informací, které mám 

v současné době k dispozici a názorů na daný problém. Mezi 5 sil patří vyjednávací síla 

zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, vstup nových konkurentů na trh, hrozba 

substitutů a rivalita firem.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací sílu zákazníků chápu především jako možnost vyjednávat o ceně. Nejdříve 

se zaměřím na své odběratele z pohostinských zařízení, vinoték, pivoték a kaváren. Tito 

zákazníci mají silnou vyjednávací sílu. Pokud nedojde k dohodě na ceně, můžou 

odběratele začít odebírat méně zboží nebo přestat odebírat úplně. Není proto vyloučeno, 

že svoje výrobky nebudu všem odběratelům prodávat za stejnou cenu. Cena je důležitá 

pro všechny, ať už jde o odběratele nebo pak konečného zákazníka, který si výrobek 

bude kupovat v některém z podniků, kde bude k dispozici. Majitele pohostinský 

a jiných zařízení budou dělat vše pro to, aby cenu za výrobek stlačili co nejvíce, protože 

o to více si pak na výrobek připočítat vlastní marži. V oblasti vyjednávací síly 

zákazníků je nutné se zamyslet nad tím, čím a jak moc je můj produkt jedinečný, 

v jakém množství jsou na daných místech k dispozici substituty a o představě zákazníka 

o ceně produktu. Vyjednávání o ceně bude předpokládám největším oříškem, který mě 

na počátku podnikání potká.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Na začátku podnikání neplánuji mít nějaké specializované dodavatele surovin. Potřebné 

suroviny budu nakupovat ve velkoobchodech a obchodních řetězcích. Dodavatelů je 
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tedy velké množství a vládne mezi nimi velká konkurence, proto jejich vyjednávací síla 

vůči mně je mizivá. Pokud nebudu chtít nakupovat v jednom obchodě, tak půjdu 

nakoupit jinam. Přechod mezi dodavateli nebude doprovázen ani žádnými dodatečnými 

náklady. Jediné, čeho bych ráda dosáhla je minimalizace nákladů na samotnou dopravu 

surovin do pronajatých prostor. Vhledem k tomu, že budu v prostorech mít i malý 

kousek místa ve skladu, mohu si suroviny, které se nekazí, nakoupit v malém množství 

do zásoby a zbytek surovin nakoupit například cestou do pronajatých prostor. Tím dojde 

ke spojení nákupu potřebných surovin s cestou do práce.  

 

Vstup nových konkurentů na trh 

V Brně se pohybuje velké množství lidí, a chuť lidí podnikat je velká, proto hrozba 

vstupu nových konkurentů na trh je vysoká. Bariéry vstupu na trh nejsou 

nepřekonatelné, řekla bych, že mají jenom velice slabé mantinely, které lze jednoduše 

nabourat. Otázkou ale zůstává, kolik nadšených podnikatelů na trhu opravdu prorazí 

a mezi fungujícími konkurenty se udrží. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je 

vysoká, vzhledem ke slabým mantinelům.  

Podniky, kam budu zboží dodávat, jsem vybírala i podle toho, jaké slané pochutiny 

v současné době zákazníkům nabízí. Vím, že některé z podniků nakupují slané 

pochutiny ve velkoobchodě, ale o moje výrobky projevili zájem. Konkurentem pro mě 

v těchto podnicích budou především produkty nakoupené ve velkoobchodech 

nebo supermarketech. Některé z podniků nabízí ještě slané arašídy nebo mandle, a to 

také ty, nakoupené ve velkoobchodech. Tyto produkty mohou být prodávány za cenu 

nižší, než bude nabízen můj produkt, ale věřím, že si můj výrobek v těchto podnicích 

své zákazníky najde.  

Za konkurenta dále považuji firmu Krajči plus s.r.o. (sídlo ve Slavičíně), která dodává 

tradiční Cyrilovy brambůrky a pekařské tyčinky do malých prodejen po Brně a také 

navštěvují food akce. Právě na food akcích se můžeme s uvedenou firmou setkat 

nejčastěji. Není ale ani vyloučené to, že i firma Krajči plus s.r.o. v budoucnu osloví 

nějaké podniky s nabídkou svých produktů a může dojít k tomu, že v jednom podniku 

budou prodávány společně s mými produkty.  
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V prodejnách SKLIZENO jsou v současné době prodávány slané pochutiny několika 

konkurentů jako je například firmu YES CHIPS s.r.o., která vyrábí luštěninové 

výrobky. Dalšími konkurenty jsou firmy jako je Amarath life s.r.o., která nabízí 

ochucené amarantové lupínky, firma Nutrifree, která zákazníkům nabízí bezlepkové 

tyčinky, firma McLLOYD´S s.r.o., která prodává ochucené BIO chipsy nebo firma 

Grefusa, která nabízí slané snacky pod značkou Snatt´s. 

 

Hrozba substitutů 

Stejně tak, jako na trhu existuje velké množství konkurentů, tak ani o substituty není 

nouze. Podobné slané pochutiny zákazník v dnešní době sežene v nespočetně mnoho 

provedeních, chutích a baleních. V tomto případě nemusí jít jenom o slané pochutiny, 

ale například i o ochucené rýžové nebo kukuřičné chleby, které jsou při časté 

konzumaci zdravější (nikoliv však zdravou) alternativou. Zboží budu dodávat do 

pohostinských zařízení, vinoték, pivoték a kaváren, kde prodávají jako slanou pochutinu 

v současné době pouze solené oříšky nebo smažené brambůrky nakoupené ve 

velkoobchodech nebo supermarketech. V těchto podnicích je tedy velká 

pravděpodobnost, že si zákazník k pití vybere právě můj výrobek. Jako substitut lze 

uvést i preclíky prodávané v pekárnách (ať už je mají ve stálém sortimentu nebo jen 

občasně). Pekárny ale slané pochutiny nenabízejí jako své hlavní produkty, proto 

z vlastní zkušenosti s prodejem v pekárně vím, že lidé se například právě na preclíky 

v pekárně moc nezaměřují. Jsou obvykle pro chléb a pečivo a občas pro zákusek. 

 

Rivalita firem 

Rivalita firem se mých výrobků a prodejů bude týkat hlavně při prodeji v kamenných 

prodejnách a internetovém obchodě SKLIZENO a při návštěvě food akcí. Jak jsem 

zmínila u hrozby substitutů, moje výrobky budou prodávány v podnicích, kde zákazník 

má na výběr maximálně ze dvou slaných pochutin a rivalita zde tedy nebude nijak 

znatelná. Boj by začal v případě, že by se některý z odběratelů rozhodl odebírat slané 

pochutiny od jiného dodavatele (mohlo by jít i nového konkurenta na trhu, který by 

stejně jako já nejprve obešel vytipované podniky a vyjednal možnou spolupráci). 
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S první dodávkou výrobků do podniků budu dodávat i letáčky, které návštěvníky 

kaváren, pivoték, vinoték a pohostinských zařízení budou informovat o novince v lístku 

a o možnosti pochutnat si u piva nebo vína na nově nabízeném zboží.  

 

3.6 SWOT analýza 

Pro určení silných a slabých stránek plánovaného podniku ale také příležitostí a hrozeb 

jsem sestavila SWOT analýzu, ve které jsou všechny 4 faktory přehledně uspořádány. 

Tab. 3: SWOT analýza nového podniku, vlastní zpracování 

Silné stránky (S) 

o Smluvená spolupráce s firmou 

SKLIZENO FOODS s.r.o.  

o Smluvená spolupráce s 35 

pohostinskými zařízeními, 

pivotékami, vinotékami a 

kavárnami 

o Propracovaná receptura 

o Vyrobeno s nadšením pro věc 

o Osobní účast na food akcích 

o Existence základního kapitálu bez 

nutnosti se na začátku zadlužit 

o Speciální limitované nabídky (pro 

vegany, pálivé, sýrové, bezlepkové 

výrobky) 

o Pronajímaný prostor pro můj Start 

up za skvělou cenu 

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky (W) 

o Neschopnost vyrovnat se cenám 

velkovýroben 

o Podnikání na trhu s lehce 

překonatelnými mantinely pro 

nové konkurenty 

o Neschopnost vše zvládnout sama  

o Nově vznikající neznámá 

společnost 
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Příležitosti (O) 

o Občasné slevové akce pro 

odběratele velkého množství zboží 

o Vyjednat spolupráci s dalšími 

pohostinskými zařízeními 

o Stálé rozšiřování nabídky 

limitovaných edic 

o Práce na marketingu a reklamě 

o Získávání zákazníků na food 

akcích 

 

Hrozby (T) 

o Zvětšování konkurence v oboru 

o Neschopnost dostát závazkům 

o Možnost příchodu konkurenta se 

srovnatelným výrobkem 

o Nadsazení očekávaných objemů 

prodeje  

o Nedosažení požadovaného zisku 

o Nezájem o produkty ze strany 

návštěvníků pivoték, vinoték, 

pohostinských zařízení a kaváren 

o Ukončení spolupráce s firmou 

SKLIZENO FOODS s.r.o. 

o Stálé zvyšování cen vstupních 

surovin 

o Legislativní změny 

o Zdravotní obtíže zákazníka 

 

 

Jako silnou stránku jsem uvedla sjednanou spolupráci s firmou SKLIZENO 

FOODS s.r.o., protože ve spolupráci vidím velkou příležitost a možnost si podnikání na 

vlastní kůži vyzkoušet, když mám předem smluveného odběratele. Silnou stránkou jsou 

také moje recepty, které jsem ladila k dokonalosti dlouhou dobu. Silnou stránku také 

vidím v osobním kontaktu s lidmi na food akcích, na které mi, doufám, bude zbývat 

dostatek času a energie. Jako silnou stránku považuji také to, že si pro rozjezd 

podnikání nemusím brát žádnou půjčku a nemusím se tím pádem strachovat, abych 

měla každý měsíc dostatek peněz na splácení podnikatelské půjčky.  

Za slabou stránku považuji neschopnost vyrovnat se cenám velkoobchodů. Nicméně 

v kamenných prodejnách SKLIZENO jsou prodávány výrobky vyšší cenové kategorie, 

takže pokud lidé kupují stávající nabízené produkty za stanovené ceny, mohly by si 

i moje výrobky najít své zákazníky. Jednou z možností je také prodej preclíků na kusy, 
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což umožní nákup jenom určitého množství preclíků za cenu, kterou zákazník chce 

utratit.  

Se srovnáváním cen se supermarkety se předpokládám setkám spíše u návštěvníků 

pohostinských zařízení. Slabou stránku taky vidím v tom, že může nastat situace, kdy 

nebudu schopna vše sama obstarat (výrobu, distribuci, nákup surovin, objednávky, …). 

Za slabou stránku to považuji především proto, že pokud přijmu nějakého zaměstnance, 

budu si muset dát velký pozor na to, abych neztratila kontrolu nad kvalitou, zabalením 

a skladováním výrobku a také by došlo k nárůstu nákladů.  

Mezi příležitosti jsem zařadila poskytování občasných slevových akcí pro odběratele. 

Tím bych se jim mohla odměnit za věrnost. Příležitostí je také vyjednání spolupráce 

s dalšími pohostinskými zařízeními. Další spolupráce je sice příležitostí, ale je nutné se 

vždy zamyslet i nad kapacitou. Další příležitostí je stále pracovat na marketingu 

a reklamně, aby se produkt dostal do podvědomí více a více lidem, případně rozšíření 

nabízeného sortimentu o jiné druhy slaného pečiva například tyčinek, krekrů a tak dále.  

Hrozbou je možnost vstupu nového konkurenta a trh. Tato hrozba je vysoká, protože 

vstup na trh je prakticky bez překážek. Další hrozbou je nadsazení očekávaných tržeb. 

I když mám předem sjednané odběry, může dojít k tomu, že v některých podnicích 

nebude o výrobek zájem a odběry, se kterými počítám, se budou snižovat nikoliv 

zvyšovat. Největší hrozbou je situace, kdy by došlo k ukončení spolupráce s firmou 

SKLIZENO FOODS s.r.o. V tomto případě by došlo ke ztrátě velkého odběratele a také 

obchodního partnera. To by mělo za následek snížení tržeb a nutnost hledat nové 

prostory pro výrobu.  
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

 V této části diplomové práce je zpracován konkrétní návrh podnikatelského plánu pro 

podnikání zaměřené na pečení slaných pochutin, které budou dodávány do kaváren, 

vinoték, pivoték a pohostinských zařízení. Dále budou produkty prodávány ve 

spolupráci s firmou SKLIZENO FOODS s.r.o. v jejich internetovém obchodě 

a prodejnách v Brně, Praze a Hradci Králové. Tento podnikatelský plán poslouží jako 

hlavní informační materiál, který bude základem pro rozhodnutí o tom, zda projekt 

realizovat či nikoliv.  

Základní, dosud známé, informace o firmě:  

Provozovatel:   Pavlína Peňázová 

Sídlo:    Višňová 8, Brno, 621 00 

Obchodní název:   P_Preclíky 

Kontaktní osoba:  Pavlína Peňázová 

Odpovědný zástupce:  Petr Novák, narozen 18.6.1980 1 (osoba zúčastněná) 

Právní forma podnikání: Fyzická osoba, podnikatel 

Druh živnosti:   Ohlašovací řemeslná 

Předmět podnikání:  Pekařství, cukrářství 

Email:     p.precliky@seznam.cz 

Počet zaměstnanců:  bez zaměstnanců 

Místo výroby:   pronajaté prostory – Kaštanová, Brno 

Návrh loga:   

 

Obr. 2: Logo, vlastní zpracování 

 

                                                 
1 Pro účely diplomové práce není uvedeno skutečné jméno odpovědného zástupce. Nepřeje si být v práci 

zmíněn.  
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Produkty a služby 

Nabízené produkty zákazníkům poslouží především k uspokojení chuťových buněk 

a také jako malé občerstvení k pivu a vínu v některém z podniků, kde budou výrobky 

k dostání. Stejně tak produkty může zákazník využít jako drobné pohoštění pro rodinu 

nebo známé, na utišení hladu na cestách nebo jenom jako malou svačinu či předkrm.  

Výroba bude primárně zaměřena na pečení preclíků kulatého tvaru a mákem a solí nebo 

jiným kořením. Produkt bude mít postupem času několik alternativ, aby výrobek mohli 

konzumovat například i osoby s intolerancí lepku, vegani, osoby, které nekonzumují 

pšenici anebo osoby zaměřující se na zdravější alternativy slaných pochutin. Nicméně 

alternativní možnosti produktu budou dodávány především do prodejen SKLIZENO 

a na trh budou uváděny postupně podle situace a také možností. Pohostinská zařízení, 

pivotéky, vinotéky a kavárny obdrží alternativní produkty k produktu základnímu jako 

pozornost a bude na nich, zda se rozhodnou některou z variant odebírat.  

Mimo preclíků bude podnik v budoucnu nabízet i semínkové krekry – zde vidím 

příležitost dodávání produktů do zdravých výživ v Brně a okolí. Semínkové krekry 

mohou sloužit jako malá svačina, jako náhrada pečiva, jako pohoštění a tak dále. Mám 

spoustu nápadů na to, o jaké produkty základní nabídku rozšířit, nicméně na počátku 

podnikání se zaměřím pouze na výrobu preclíků.  

 

Trhy podniku 

Produkty budou nabízeny ve 35 podnicích v Brně, dále v prodejnách a v internetovém 

obchodě firmy SKLIZENO FOODS s.r.o. V současné době má zmíněná firma prodejny 

v Brně, Praze, Hradci Králové, Zlíně, Olomouci a Dobřichovicích. Preclíky budou na 

začátku podnikání dodávány především do prodejen v Brně, Praze a Hradci Králové. Do 

Prahy a Hradce Králové budou dodány vzorky, které budou mít zákazníci možnost 

ochutnat. Na zákazníky u Prahy a Hradce Králové nebyl zaměřen ani výzkum, popsaný 

v analytické části této práce. Na základě výsledků dotazníků, osobních rozhovorů 

a pozorování předpokládám, že výrobek si najde své zákazníky. Ať už stálé nebo 

nahodilé. Výrobky budou prezentovány také na food akcích v Brně a blízkém okolí, kde 

bude velké množství potenciálních zákazníků.  
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Konkurence podniku 

Vstoupit na trh s pochutinami není nikterak složité. Bariéry vstupu na trh nejsou 

nepřekonatelné a v současné době je několik producentů a prodejců, kteří slané 

pochutiny nabízí. Mezi konkurenty jsou zařazeny všechny pekárny, které obvykle 

preclíky nabízí, ale není to primární zdroj jejich příjmů a ani výrobek nepropagují. 

Zaměřují se hlavně na prodej pečiva, popřípadě výrobků studené kuchyně jako jsou 

chlebíčky, obložení bagety a tak dále. Z producentů, kteří se zaměřují přímo na 

produkci slaných pochutin považuji za konkurenta především firmu Krajči plus s.r.o., 

která je dodavatelem a výrobcem tradičních Cyrilových brambůrek a slaných tyčinek. 

Tato firma dodává své výrobky do malých prodejen, mimo jiná města, i do Brna. Za 

konkurenta, se kterým se budou moje výrobky dělit o místo v regále v kamenných 

obchodech SKLIZENO považuji především firmu vyrábějící luštěninové výrobky YES 

CHIPS s.r.o. Dále jsou v prodejnách a na e-shopu prodávány slané výrobky firmy 

Amarath life s.r.o. (nabízí ochucené amarantové lupínky), Nutrifree (nabízející 

bezlepkové tyčinky), McLLOYD´S s.r.o. (ochucené BIO chips) nebo výrobky firmy 

Grefusa, která nabízí slané a ochucené malé chlebíčky pod značkou Snatt´s. Konkurentů 

v prodejně je hned několik, věřím však v to, že i nově nabízené preclíky si v prodejnách 

své zákazníky najdou. Mezi konkurenty se hodí zahrnout i supermarkety, které nabízí 

nepřeberné množství slaných pochutin za zlomkové ceny a majitelé pohostinských 

zařízení je mají možnost nakupovat do svých podniků. Nicméně já se budu snažit cílit 

na osoby, které ocení ruční práci na výrobku a jsou schopny práci ocenit.  

Konkurenti se mohou vyskytnout i na food akcích, kde za konkurenty lze považovat 

i podnikatele nebo nadšence, kteří prodávají slané koláče, muffiny a podobně. Preclíky 

budou ale baleny v obalu, takže si je budou zákazníci moci zakoupit a pohodlně odnést 

domu v tašce, na rozdíl od kousku slaného dortu, který je obvykle servírován na 

papírový tácek.  
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4.1 Marketingový mix 

Marketingový mix, který bývá také nazýván jako 4P, se zaměřuje na 4 faktory mezi 

které patří umístění a distribuce (Place), cena (Price), produkt (Product), propagace 

(Promotion).  

 

Umístění a distribuce (P1 – Place)  

Vzhledem k tomu, že podnik nebude mít svojí vlastní prodejnu, ale bude výrobky 

dodávat do pohostinských zařízení, vinoték, pivoték a kaváren a obchodů, mohu mluvit 

pouze o umístění právě zmíněných podniků jako distribučních kanálů. Provoz, kde 

budou výrobky vznikat bude uskutečněn v pronajatých prostorech na ulici Kaštanová 

v Brně. Jde o místo s dobrou dostupností, ať už vozem nebo MHD. U pronajatých 

prostor je velké parkoviště a nájezdová rampa pro dodávky, takže například dodavatelé 

obalového materiálu budou moci přijet přímo ke skladu, kde si obalový materiál 

převezmu a umístím ve skladu na místo k tomu určené. V pronajatých prostorech je 

k dispozici vše, co ke své práci potřebuji. Tedy trouba na pečení, ve které lze péct 

několik plechů najednou, stroj na hnětení těsta, nerezové misky a náčiní, stejně tak 

i nerezová pracovní plocha. Hned u objektu jsou i kontejnery na tříděný odpad.  

Pokud se zaměřím na umístění prodejen SKLIZENO, tak v Brně se nachází 10 prodejen 

(jejich přesné umístění je uvedeno v příloze). Prodejny jsou umístěny na 

frekventovaných místech jako je například Zelný trh, v blízkosti nádraží Králova Pole 

u Semilassa, v obchodní galerii Vaňkovka, v centru města dále na ulici Josefská, 

v Campusu a podobně. Díky umístění a návštěvnosti prodejen mám vidinu velkého 

počtu potencionálních zákazníků.  

Pohostinská zařízení, vinotéky, pivotéky a kavárny, se kterými mám prozatím 

domluvenou spolupráci jsou rozmístěny po celém Brně. Některé jsou v centru nebo 

v blízkosti centra, jiné jsou například v městské části Brno-Řečkovice nebo Brno-Líšeň. 

Všechna zařízení fungují minimálně 3 roky a stále mají stálé i náhodné nebo 

nepravidelné zákazníky. Předpokládám tedy, že budou podniky fungovat i nadále a také 

je šance, že si zde výrobky najdou své odběratele.  
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Distribuce bude zajištěna automobilem nebo za využití MHD. Bude záležet na 

okolnostech jako je množství dodávky, dopravní situaci ve městě nebo a časových 

možnostech.  

Zabalené výrobky, připravené k distribuci, budou skladovány v prostorech skladu firmy 

SKLIZENO FOODS s.r.o., od které budu mít pronajaty prostory pro pečení. Výrobky 

nebudou pečeny do zásoby, vždy budou dodávány zákazníkům čerstvé (podle domluvy 

jedenkrát nebo dvakrát týdně atd.). Mimo výrobků, které budou prodávány přes 

internetový obchod – v tomto případě je nutné, aby bylo nějaké minimální množství 

(podle počtu prodejů) ve skladu firmy k dispozici.  

 

Cena (P2 – Price)  

Cena výrobků se bude lišit v závislosti na odběrateli. Ceny zde uvedené jsou ceny za 

balení základních preclíků s mákem a se solí.  

Pokud bude odběratelem pohostinské zařízení, pivotéka, vinotéka nebo kavárna, je cena 

za 150 gramové balení základních preclíků stanovena na 40 Kč / balení. Těmto 

podnikům je nabídnuta také možnost odběru preclíků v 1 kilovém balení, a to za částku 

210 Kč. Cena kilového balení je oproti ceně za 150 gramové balení zvýhodněna, 

protože dojde k úspoře na obalovém materiálu a také se sníží čas potřebný k samotnému 

balení 150 gramových balíčků. Kilová balení budou označeny všemi údaji, které jsou 

nutné, ale nebudou obsahovat etiketu s logem firmy a popiskem a přáním dobré chuti. 

Původně jsem žádné jiné, než 150 gramové balení nabízet nechtěla, ale po rozhovorech 

s majiteli podniků, kteří mi přislíbili spolupráci a kteří o větší balení projevili zájem, 

jsem se rozhodla nabízet i kilovou variantu. Pak už je na provozovatelích podniků, 

jakou zvolí cenu pro své zákazníky.  

Pro prodej na food akcích je stanovena cena 55 - 60 Kč za 150 gramové balení preclíků. 

Po návštěvě několika takových akcí a pozorování nákupního chování návštěvníků si 

dovoluji tvrdit, že cena bude zákazníky akceptována. A zároveň jde o cenu v cenovém 

rozmezí, které vyšlo v dotazníku jako nejpřijatelnější.  

Do prodejen SKLIZENO, kde se majitelé snaží podporovat malé podnikatele, bude 

150 gramové balení preclíků prodáváno za 38 Kč. Tato cena byla určena po dohodě 
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s majiteli firmy a s přihlédnutím k možnosti uskladnění si hotových výrobků ve 

skladovacích prostorách společnosti. Dále zase záleží na odběrateli, jakou nastaví cenu 

pro své konečné zákazníky. Náklady na 150 gramový balíček preclíků, včetně 

obalového materiálu, jsou 10 Kč.  

 

Produkt (P3 – Product) 

Portfolio výrobků se na počátku podnikání bude skládat především z preclíků kulatého 

tvaru s mákem a solí. Tento výrobek bude postupně nabízen v několik variantách, a to 

konkrétně ve verzi bezlepkové, veganské a žitné.  

Tyto varianty budou nejprve prodávány na food akcích a do kamenných prodejen 

SKLIZENO. Provozovatelům pohostinských zařízení, kaváren, vinoték a pivoték budou 

postupně dodány vzorky a pokud budou mít o tyto varianty klasických preclíků zájem, 

budou dodávány i jim.  

Na začátku podnikání nebude nabízena široká škála výrobků, zaměřím se hlavně na 

propracování preclíků, ať už základních nebo jednotlivých variant. Pokud bude 

podnikání úspěšné, budu dále přidávat nové produkty, aby zákazníkům bylo nabízeno 

po určité době i něco nového, co mohou vyzkoušet a co si mohou oblíbit. Ze slaných 

pochutin jsou v plánu semínkové krekry a tyčinky (zase v několika variantách). Pokud 

to poptávka dovolí, plánuji i jednu sladkou variantu krekrů z ovesných vloček a skořice.  

V příloze k tomuto návrhu podnikatelského plánu je vyfoceno balení preclíků pro 

představu. Preclíky nemají běžný „preclíkový tvar“. Kulaté preclíky děláme v rodinně 

už několik let a chci je tak i prodávat. Jde především o zjednodušení práce, kdy se 

nemusí těsto překládat a vytvoření preclíku tak zabere méně času. Další výhodou 

zvoleného kulatého tvaru je také snadné namáčení do máku a soli.  

 

Propagace (P4 – Promotion) 

Výběr komunikačních kanálů je velmi důležitý, nicméně musím brát v úvahu i finanční 

možnosti, které mám k dispozici. Pro komunikaci se zákazníky a také reklamu je zvolen 

internet (vytvoření stránky na Facebooku a Instagramu), informační letáčky o nabízené 

novince v nabídce podniku, kam budou výrobky dodávány a ochutnávky výrobků 
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v prodejnách SKLIZENO. Při komunikaci vsázím také na osobní kontakt se 

zákazníkem na food akcích.  

Při prodeji v pohostinských zařízení však nezáleží na složení tolik, jako na samotné 

prezentaci výrobku. Proto bude vytvořen a dodáván spolu s první zakázkou informační 

leták s fotkou a informacemi o výrobku a preclíky budou vystaveny na viditelném 

místě. V pivotékách budou preclíky umístěny viditelně v blízkosti prodejního pultu, aby 

byly dobře viditelné.  

Na informačních letáčcích bude fotografie preclíků, informace o použitých surovinách 

a složení, specifikace příchuti preclíků, odkaz na Facebook, Instagram a informace o 

výrobci. Informační leták ještě není letákem konečným. Slouží pouze pro přibližnou 

představu vzhledu letáku. Konečná verze bude zpracována za pomoci grafika.  

 

Návrh informačního letáku:  

 

Obr. 3: Informační leták, vlastní zpracování 
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4.2 Finanční plán 

Firma není založena jako společnost s ručením omezeným, nebo jako jiná právní forma 

podnikání, a proto nemusí vést účetnictví, ale pouze daňovou evidenci. V účetnictví se 

zaznamenávají náklady a výnosy, zatímco v daňové evidenci jde o evidenci příjmů 

a výdajů, majetku a závazků. Pro drobného podnikatele, který není plátcem DPH 

postačí tabulka (v programu MS Excel, Google tabulka, …), kde budou příjmy a výdaje 

zaznamenávány. Já si budu příjmy a výdaje z počátku zaznamenávat do vytvořené 

Google tabulky. Pokud by mi tento nástroj nestačil, zvážím využití některého 

z ekonomických programů, které jsou dostupné na trhu. Nebudu plátcem DPH, proto 

všechny ceny ve finančním plánu jsou uvedeny jako ceny konečné.  

Abych vůbec mohla začít podnikat musím pokrýt nezbytné zřizovací výdaje, které jsou 

se začátkem podnikání svázány. Do zřizovacích výdajů je zahrnuta i rezerva, která bude 

využita v případě výskytu dodatečných nákladů nebo ke krytí rozdílu mezi očekávaným 

a skutečným ziskem v prvních měsících provozu. Prozatím nebudu pořizovat kasu pro 

evidenci tržeb, protože pro podnikatele vyrábějící suchary, sušenky a trvanlivé 

cukrářské výrobky, kam spadá i výroba preclíků, byla povinnost evidovat tržby 

odložena. Do počátečních výdajů je nutné zahrnout i výdaje na služby grafika a na tisk 

informačních letáčků.  

Další skupinou výdajů jsou provozní výdaje, které zahrnují suroviny na pečení, obalový 

materiál, etikety, nájemné kuchyně, výdaje na rozvoz výrobků, kancelářské potřeby 

(tiskárna, tonery, kancelářské potřeby) a tak podobně.  

Zřizovací výdaje 

Tab. 4: Zřizovací výdaje, vlastní zpracování 

Výdaj 
Částka 

(Kč) 

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  1000 

Výpis z rejstříku trestů (2x – FO provozující živnost a odpovědný zástupce) 200 

Úřední ověření podpisu odpovědného zástupce 30 

Rezerva 3000 

Celkem za zřizovací výdaje 4230 
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Počáteční výdaje 

Tab. 5: Počáteční výdaje, vlastní zpracování 

Výdaj 
Částka 

(Kč) 

Služby grafika 2000 

Tisk informačních letáčků a jejich laminování (cca 24 Kč / kus, 40 kusů) 960 

Poradenství v oblasti marketingu na sociálních sítích 500 

Kancelářské potřeby 700 

Vytvoření objednávkového formuláře 500 

Suroviny a obalový materiál (na první várky preclíků)  12 000 

Silniční daň 2 400 

Celkem 19 660 

 

Mezi počáteční výdaje jsem zahrnula služby grafika, který mi bude zpracovávat logo, 

informační letáčky a polepy na balíčky podle mého návrhu. Cena byla stanovena 

dohodou přímo s grafikem. Další položkou je tisk letáčků a jejich laminování. Letáčky 

nechám zhotovit v copy centru v Brně. Cenu jsem určila podle ceníku vyvěšeného na 

internetových stránkách copy centra. Do rozpočtu jsem zahrnula také částku 500 Kč za 

poradenství v oblasti sociálních sítí. Sociální sítě jsou v dnešní době prakticky 

nezbytnou součástí marketingu každé firmy a díky nim se o novém produktu nebo firmě 

dozví velké množství lidi za minimální náklady. Mezi počáteční výdaje jsem zahrnula 

i kancelářské potřeby, protože bude nutné nakoupit papíry na tisk, tonery, pořadače, do 

kterých si budu ukládat potřebné dokumenty a tak dále. Poslední položkou jsou samotné 

suroviny na výrobu preclíků a také obalový materiál. Suroviny i obalový materiál budu 

dokupovat postupně podle množství objednávek a podle potřeby, protože skladovací 

prostory jsou omezeny.   
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Průměrné provozní měsíční výdaje (výdaje běžné) 

Tab. 6: Průměrné provozní měsíční výdaje, vlastní zpracování 

Výdaj 
Částka 

(Kč) 

Nájemné (vybavená kuchyň na ulici Kaštanová – večerní a noční pronájem) 2 000 

Suroviny a obalový materiál  12 000 

Pohonné hmoty, MHD  600 

Mobilní tarif (osobní tarif z 50 % používaný k podnikání) 200 

Sociální pojištění (minimální výše) 2 189 

Zdravotní pojištění (minimální výše) 2 024 

Celkem 19 013 

 

Nájemné je sjednáno pevnou částkou, která byla určena dohodou s pronajímatelem 

prostor. Pravidelně budu vydávat i určitou částku za suroviny, která se budě měnit 

v závislosti na množství objednávek. Obalový materiál je nakoupen do zásoby a bude 

dokupován zase podle potřeby. Cena surovin a obalového materiálu je 10 Kč na jedno 

150 gramové balení preclíků. Nesmí nikdy nastat situace, že nebudu mít výrobky do 

čeho zabalit, proto bude udržována i pojistná zásoba obalového materiálu. Odhadem 

byla určena i částka za pohonné hmoty a MHD – tedy za distribuci hotových výrobků. 

Za vozidlo, které bude použito pro podnikání bude placena silniční daň, abych si mohla 

výdaje na pohonné hmoty zahrnout do výdajů. Částka v tabulce je uvedena odhadem 

a od skutečnosti se může lišit. Pro optimalizaci daně z příjmu zvážím, zda je výhodnější 

použít skutečné výdaje na pohonné hmoty nebo výdaje stanovené paušální částkou, 

které jsou v současné době (pro rok 2018) stanoveny na 4000 Kč měsíčně (v případě, že 

auto používá podnikatel i pro osobní účely). Pokud však uplatníme paušální výdaje pro 

výpočet daně z příjmů, výdaje na PHM jsou zohledněny ve výdajovém paušálu. 

Do výdajů je zahrnuta i částka za mobilní telefon. Skutečnost, že mobilní telefon je 

z 50 % používán pro firemní účely bude stvrzena čestným prohlášením.  
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Odhadované příjmy 

Příjmy jsou odhadovány na základě předběžně smluvených odběrů výrobků a také podle 

odhadu prodejů na doplňkových prodejních akcích. Smluvené odběry se mohou ale lišit 

od těch skutečných, a to buď tak, že bude skutečná poptávky vyšší, než předpokládám 

anebo v tom horším případě bude poptávka nižší, než je očekáváno. Péct budu podle 

množství objednávek jednou nebo dvakrát v týdnu. Kuchyň mám k dispozici v pozdních 

odpoledních a nočních hodinách. Musí být uklizena vždy před nástupem směny 

zaměstnanců. Směna, která využívá prostory, které si budu pronajímat, nastupuje vždy 

nejpozději v 5 hodin ráno.  

Příjmy budou tvořit odběry od 35 pohostinských zařízení, odběry kamenných prodejen 

SKLIZENO a příjmy z příležitostných návštěv na food akcích. Při návštěvě těchto akcí 

je třeba počítat s výdajem v podobě pronájmu prodejního místa – cena se však liší na 

každé akci a záleží i na ročním období konání, proto je třeba před zamluvením 

prodejního místa zvážit, zda se nám návštěva akce vyplatí či nikoliv. Výdaj na pronájem 

není zahrnut ve výdajích běžných a pokud usoudím, že se mi prodejní akce vyplatí, 

bude částka hrazena ze zisku.  

Předpokládané zahájení podnikání je 1.října 2019. V následující tabulce jsou uvedeny 

předpokládané měsíční příjmy podle zdrojů příjmů (podle odběratelů). Jsou zpracovány 

tři varianty příjmů a to realistická, která vychází z předběžně smluvených odběrů 

a optimistická, ve které počítám s navýšením počtu objednávaných výrobků. 

A v poslední řadě jsem uvedla variantu pesimistickou, kdy jsem naopak počítala se 

snížením zájmu o můj produkt. Vzhledem k tomu, že počátek podnikání je stanoven na 

říjen 2019, zvolila jsem pro odhad příjmů v prvních měsících podnikání 6-ti měsíční 

období (tedy do března 2020), aby byl odhad na delší časové období než jenom do 

konce roku 2019.  
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Realistická varianta příjmů pro první měsíce podnikání 

(říjen 2019 – březen 2020) 

Tab. 7: Realistická varianta příjmů pro první měsíce podnikání na měsíce říjen 2019 - březen 2020, 

vlastní zpracování 

Zdroj příjmů (první měsíce provozu)  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení - 27 provozoven (10 + 2)  

(40 Kč, 210 Kč) 

22 140  

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (5 + 2) 4 960 

Internetový obchod (5 balení / 38 Kč za kus) 190  

Kamenné prodejny (10 x Brno, 2 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 20 balení na prodejnu => 260 ks 

9 880  

Prodejní akce (předpokládaný prodej v prvních měsících podnikání) 

průměrně 70 balení po 150 gramech (počítáno s 55 Kč / balení) 

3 850  

Celkem tržba za měsíc  41 020 Kč 

 

Realistická varianta odhadu tržeb vychází z předem smluvených odběrů. Podnikatelům, 

se kterými jsem jednala jsem pro začátek nabídla dvě varianty, a to buď oděr 10 balení 

preclíků na měsíc a dvě kilová balení (v tabulce uvedeno jako 10+2) nebo 5 balení a dva 

kilové balíky (v tabulce uvedeno jako 5+2). Při prvních rozhovorech jsem tyto možnosti 

nenabízela a říkala si, že nechám rozhodnutí o odběru zcela na majiteli podniku, ale 

ukázalo se, že přijít s nabídkou konkrétního množství odběru je lepší.  

27 provozoven si na zkoušku zvolilo variantu 10 + 2 (tedy 10 balení po 150 gramech 

a 2 kilová balení)  

Výpočet je následující: 

(27 × 10 × 40) + (27 × 2 × 210) = 22 140 𝐾č 

8 provozoven zvolilo jako zkušební várku možnost 5 + 2 (tedy 5 balení po 150 gramech 

a 2 kilová balení). 

Výpočet je následující:  

(8 × 5 × 40) + (8 × 2 × 210) = 4 960 𝐾č 
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S provozovateli kamenných prodejen SKLIZENO jsem se dohodla na startovacím 

odběru 20 balíčků na prodejnu. V Brně budou preclíky k dostání ve všech prodejnách, 

v Praze ve dvou a v jedné prodejně v Hradci Králové.  

Výpočet je následující: 

(20 × 13 × 38) = 9 880 𝐾č 

Pro prodej na prodejních akcích jsem pro první měsíce podnikání stanovila prodej 

70 balíčků po 150 gramech. Předpokládám, že každý měsíc navštívím jednu akci. 

V lednu, únoru a březnu obvykle žádné akce, kde by bylo možné výrobky prodávat 

nebývají, ale budu sledovat dění v Brně. Nárůst prodejů na prodejních akcích očekávám 

od dubna 2020.  

Výpočet je následující:  

(70 × 55) = 3 850 𝐾č 

nebo 

(70 × 60) = 4 200 𝐾č 

Podle výsledků vidíme, že prodejní food akce v prvních měsících podnikání budou spíše 

doplňkem k dodávkám do pohostinských a jiných zařízení a kamenných prodejen. Na 

těchto akcích mi půjde především o osobní kontakt se zákazníkem, navázání vztahu 

a odpovídání na otázky o produktu. Na těchto akcích zákazníky při ochutnávkách 

informuji o tom, kde mohou moje produkty koupit celoročně a tak dále.  

Pokud bude naplněna realistická varianta, bude za měsíc prodáno 1130 kusů 

150 gramových balení preclíků. Kilová balení jsou přepočítána na 150 gramová balení 

(zaokrouhleně 7 balení do 1 kila). Výdaje na suroviny a obalový materiál jsou v tomto 

případě, při výdajích 10 Kč/balení 11 300 Kč. V průměrných měsíčních výdajích je 

částka o 700 Kč vyšší, protože bude kolísat cena surovin, ze kterých budou preclíky 

upečeny. Při návštěvě food akcí je třeba počítat většinou s výdajem na pronájem 

prodejního místa. Částky se liší v závislosti na pořadateli akce. Vždy musím zvážit, zda 

je cena za pronájem prodejního místa přijatelná nebo ne. Nikdy nemůžeme přesně určit, 

zda na dané akci bude o produkty velký nebo malý zájem. Výhodou je, že stánek má 

k dispozici a nemusím ho tedy kupovat. Kvůli kolísavé ceně prodejních míst a také 
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kvůli tomu, že si food akce budu vybírat a navštěvovat je podle svých časových 

a finančních možností nejsou výdaje na pronájem prodejního místa zohledněny a budou 

hrazeny ze zisku. Jsou i akce, na kterých se za pronájem místa nic neplatí, pokud má 

prodejce svůj stánek – v takovém případě by ani žádný výdaj na pronájem nevznikl. 

 

Realistická varianta příjmů pro období  

(duben 2020 – prosinec 2020) 

Tab. 8: Realistická varianta příjmů pro období duben 2020 – prosinec 2020, vlastní zpracování 

Zdroj příjmů (měsíc)  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení - 27 provozoven (11 + 2)  

(40 Kč, 210 Kč) 

23 220 

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (6 + 2) 5 280 

Internetový obchod (8 balení / 38 Kč za kus) 304 

Kamenné prodejny (10 x Brno, 2 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 20 balení na prodejnu => 260 ks 

9 880 

Prodejní akce (předpokládaný prodej v prvních měsících podnikání) 

průměrně 80 balení po 150 gramech (počítáno s 55 Kč / balení) 

4 400 

Celkem tržba za měsíc  43 085 Kč 

 

Pro období duben až prosinec 2020 předpokládám v realistické variantě mírné zvýšení 

odběru výrobků. Konkrétně zvýšení odběru pohostinských zařízení o jedno balení, 

zvýšení prodejů v internetovém obchodě o 3 balení a také zvýšení odběru na prodejních 

akcí na 80 balení. Mírný růst odběru předpokládám z důvodu zvýšené návštěvnosti 

pohostinských zařízení v jarních a letních měsících, kdy lidé využívají příležitost setkat 

se se svými přáteli za hezkého počasí a posedět na zahrádce podniků do pozdních 

nočních hodin. V zimních měsících jsou zase v pohostinských zařízeních pořádány 

vánoční firemní večírky. Odběr z internetového obchodu by se mohl zvýšit. 

Předpokládám, že zákazníci v období grilování a sešlostí přihodí do virtuálního košíku i 

něco na zub.  
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V následujících tabulkách jsou uvedeny odhady příjmů na první měsíce podnikání 

(říjen 2019 až březen 2020) v optimistické a pesimistické variantě.  

 

Optimistická varianta příjmů pro první měsíce podnikání 

(říjen 2019 – březen 2020) 

Tab. 9: Optimistická varianta příjmů (říjen 2019 - březen 2020) 

Zdroj příjmů (první měsíce provozu)  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení – 27 provozoven (15 + 5) 44 550 

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (10 + 4) 9 920 

Internetový obchod (10 balení / 38 Kč za kus) 380 

Kamenné prodejny (10 x Brno, 2 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 40 balení na prodejnu => 520 ks 

19 760 

Prodejní akce (předpokládaný prodej v prvních měsících podnikání) – 

průměrně 130 balení po 150 gramech (počítáno s 55 Kč / balení)  

7 150 

Celkem tržba za měsíc 81 760 Kč 

  

V optimistické variantě předpokládám zvýšení odběru na 15 + 5 u 27 provozoven.  

Výpočet: (27 × 15 × 40) + (27 × 5 × 210) = 44 550 𝐾č 

U 8 provozoven je počítáno s navýšením na 10 + 4.  

Výpočet: (8 × 10 × 40) + (8 × 4 × 210) = 9 920 𝐾č 

U původního množství kamenných prodejen je počítáno s navýšením o 20 kusů na 

prodejnu oproti variantě realistické – tedy na 40 balení po 150 gramech.  

Výpočet: (13 × 40 × 38) = 19 760 𝐾č 

V případě prodejních akcí jde v průměru o navýšení na 130 prodaných balení preclíků.  

Výpočet: (130 × 55) = 7 150 𝐾č  nebo (130 × 60) = 7 800 𝐾č 

Pokud by došlo k naplnění optimistické varianty, došlo by stejně tak ke zvýšení nákladů 

na suroviny a obalový materiál.  
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Pesimistická varianta příjmů pro první měsíce podnikání 

(říjen 2019 – březen 2020) 

Tab. 10: Pesimistická varianta příjmů (říjen 2019 - březen 2020), vlastní zpracování 

Zdroj příjmů (první měsíce provozu)  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení – 27 provozoven (5 + 1)  11 070 

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (5 + 0)  1 600 

Internetový obchod (2 balení / 38 Kč za kus) 76 

Kamenné prodejny (10 x Brno, 2 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 10 balení na prodejnu => 130 ks 

4 940  

Prodejní akce (předpokládaný prodej v prvních měsících podnikání) – 

průměrně 45 balení po 150 gramech (počítáno s 55 Kč / balení) 

 2 475 Kč 

Celkem tržba za měsíc 20 161 Kč 

 

Jednou z variant, která se může naplnit stejně tak, jako dvě předchozí varianty, je 

varianta pesimistická. V této variantě je počítáno s nižším počtem prodaných výrobků 

než ve variantě realistické. Zároveň by ale s poklesem poptávky klesly výdaje na 

suroviny a obalový materiál. V tabulce jsou uvedeny jenom konečné částky výpočtu.  

Náklady na suroviny a obalový materiál by se v tomto případě pohybovaly měsíčně 

kolem 5 140 Kč, pokud počítám s výdajem 10 Kč na jedno balení preclíků. Celkově by 

průměrné měsíční výdaje, v případě pesimistické varianty, byly 12 153 Kč a příjem 

z prodeje by byl 20 161 Kč. Ani v tomto případě by podnik nedosahoval ztráty, ale zisk 

by v tomto případě dosahovat pouhých 8 008 Kč.  

V následující podkapitole je zobrazeno předpokládané cash-flow do konce roku 2020. 

Během roku se předpokládá v období od června do září se zvýšením odběru na úroveň 

optimistické varianty odhadu tržeb.  

Nicméně se zvýšením počtu objednávek ze strany pohostinských zařízení i kamenných 

obchodů nebudu moci navštívit z časového hlediska úplně všechny prodejní akce, které 

budou v Brně a okolí. Pokud by se odběry výrobků stále zvyšovaly, což je ta nejlepší 

možná varianta, musela bych zaměstnat minimálně jednoho zaměstnance, který by mi 
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s pečením pomohl. Prozatím s pomocnou sílou počítáno není, protože chci na vlastní 

kůži zažít, jaké to je podnikat sama. Jenom se svými zkušenostmi a svými možnostmi.  

V následujících tabulkách je stanoven výhled tržeb na roky 2021 a 2022 pro realistickou 

variantu tržeb. Pro pesimistickou a optimistickou variantu nejsou výhledy tržeb pro tyto 

roky stanoveny.  

Při odhadu tržeb na rok 2021 a 2022 jsem vycházela z předpokladu mírného zvýšení 

odběrů výrobků. V roce 2022 jsem mezi odběratele zařadila další tři pohostinská 

zařízení. V roce 2022 už bude, předpokládám, potřeba využívat i pomoc brigádníka. 

V roce 2022 předpokládám nízkou návštěvnost prodejních akcí, z důvodu časové 

náročnosti dodávek do pohostinských zařízení a kamenných obchodů. Dále jsou 

v roce 2022 přidány dvě kamenné prodejny v Praze.  

 

Výhled tržeb v realistické variantě pro rok 2021 

Tab. 11: Výhled tržeb pro rok 2021, vlastní zpracování 

Zdroj příjmů  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení - 27 provozoven (12 + 3)  

(40 Kč, 210 Kč) 

29 970 

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (7 + 2) 5 600 

Internetový obchod (15 balení / 38 Kč za kus) 570 

Kamenné prodejny (10 x Brno, 2 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 30 balení na prodejnu => 390 ks 

14 820 

Prodejní akce - průměrně 80 balení po 150 gramech  

(počítáno s 55 Kč / balení) 

4 400 

Celkem tržba za měsíc 55 360 

Celkem tržba za rok 664 320 
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Výhled tržeb v realistické variantě pro rok 2022 

Tab. 12: Výhled tržeb pro rok 2022, vlastní zpracování 

Zdroj příjmů  Částka (Kč) 

Pohostinská zařízení - 30 provozoven (12 + 3)  

(40 Kč, 210 Kč) 

33 300 

Ostatní pohostinská zařízení – 8 provozoven (10 + 2) 6 560 

Internetový obchod (15 balení / 38 Kč za kus) 570 

Kamenné prodejny (10 x Brno, 4 x Praha, 1 x Hradec Králové) 

První plánována dodávka => 40 balení na prodejnu => 600 ks 

22 800 

Prodejní akce - průměrně 60 balení po 150 gramech  

(počítáno s 55 Kč / balení) 

3 300 

Celkem tržba za měsíc 66 530 

Celkem tržba za rok 798 360 

 

Předpokládám, že v letech 2021 a 2022 budou, pro zpracování přiznání daně z příjmů, 

využity výdajové paušály.  

 

4.3 Cash flow – přehled o peněžních tocích 

Díky cash flow, neboli přehledu o finančních tocích, lze zjistit změnu stavu peněžních 

prostředků v určeném období. V mém případě jde o období od prvního do posledního 

dne měsíce. Vyjma prvního měsíce podnikání, kam budou do výdajů zahrnuty výdaje 

zřizovací a počáteční.  

Na zahájení podnikání mám vytvořený „finanční polštář“, kterým budu schopna pokrýt 

všechny zřizovací i počáteční výdaje, aniž by to narušilo rozpočet domácnosti nebo 

bych si musela brát na založení podnikání úvěr. Většina výrobků bude odběrateli 

hrazena po dohodě hotově, ale budu vystavovat i faktury, se sedmidenní dobou 

splatnosti. Tím že budu většinu plateb přijímat hotově, budu tak snižovat riziko 

druhotné platební neschopnosti firmy. Cash flow je sestaveno pouze pro provozní 

činnost podniku. Pro investiční a finanční činnost není sestavováno.  
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Cash flow je sestaveno přímou metodou podle následujícího vzorce: 

Tab. 13: Cash flow - přímá metoda, zdroj (25, str.55) 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ příjmy za určité období 

− výdaje za určité období 

= konečný stav peněžních prostředků 

 

Finanční polštář, který na financování podniku mám je 200 000 Kč. Z této sumy budou 

hrazeny zřizovací a počáteční výdaje společnosti. Pro ukládání případného zisku 

společnosti budu využívat bankovní účet zřízený pouze pro moji podnikatelskou 

činnost.  

Tab. 14: Cash-flow říjen - prosinec 2019, vlastní zpracování 

Období Počáteční stav − výdaje + příjmy Konečný stav 

1.-31.10.2019 200 000 29 290 41 020 211 730 

1.-30.11.2019 211 730 19 013 41 020 233 737 

1.-31.12.2019 233 737 19 013 41 020 255 744 

 

Ve výdajích za první období, tedy za říjen 2019, jsou mimo výdaje zřizovací 

a počáteční zahrnuty i výdaje na ochutnávací várku preclíků ve výši 6 000 Kč. 

Ochutnávky budou dodány s první smluvenou várkou preclíků všem odběratelům, se 

kterými budu spolupracovat, aby svým zákazníkům mohli dát ochutnat novinku, co 

jejich podnik nabízí.  

Do listopadu 2019 vstupuje konečný stav z října 2019 jako stav počáteční. Výdaje 

v tomto období vychází z vypočtených průměrných měsíčních výdajů a příjmy jsou 

odvozeny z realistického odhadu tržeb.  

Na konci prosince 2019 vychází, že stav peněžních prostředků je 255 744 Kč. V této 

sumě je zahrnut můj počáteční vklad a to 200 000 Kč. 31.12.2019 si 200 000 Kč 

převedu na svůj osobní účet. Počáteční stav k 1.1.2020 tedy bude 55 744 Kč.  
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Následující tabulky zobrazují tok peněžních prostředků v roce 2020. Do března roku 

2020 předpokládám stejný odběr výrobků jako tomu bylo v prvních měsících podnikání. 

V dalších měsících roku 2020 plánuji schůzku se všemi odběrateli, kteří se budou moci 

rozhodnout, zda výrobky budou dále odebírat a kolik. Pokud by nějaký z odběratelů 

odmítl další spolupráci, tak bych se pustila do shánění odběratele nového. Vše bude ale 

řešeno operativně, stejně tak budu respektovat rozhodnutí odběratele přestat výrobky 

odebírat kdykoliv během naší spolupráce a stejně tak já budu moci od spolupráce 

odstoupit. Věřím však, že vždy bude záležet na domluvě a řešení najdeme vždy takové, 

které bude pro obě zúčastněné strany přijatelné. V tabulkách je tedy od ledna do května 

počítáno stále s realistickou variantou tržeb stanovenou na duben 2020 – prosinec 2020.  

Tab. 15: Cash-flow leden - březen 2020, vlastní zpracování 

Počáteční stav k 1. 1. 2020 55 744 

− výdaje (leden – březen) 57 039 

+ příjmy (leden – březen) 123 060 

Odvod peněz na osobní účet  71 765 

Konečný stav k 31. 3. 2020 50 000  

 

Výpočet je následující: 

55 744 − (3 × 19013) + (3 × 41 020) = 121 765 − 71 765 = 50 000 𝐾č 

 

Následující tabulka se zobrazuje cash-flow od dubna do prosince 2020. V těchto 

měsících jsem počítala s realistickou variantou odhadu tržeb. Na tyto měsíce 

předpokládám mírné zvýšení odběrů, protože jde o měsíce jarní a letní, kdy lidé 

sedávají v pohostinských a jiných zařízeních na zahrádkách, schází se s přáteli, grilují, 

oslavují a tak dále. Konec roku je zase obdobím firemních vánočních večírků.  

Se zvýšením odběru se zvýší i náklady na suroviny a obalový materiál, to konkrétně 

z průměrných 12 000 Kč na 12 500 Kč.  
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Tab. 16: Cash-flow duben - prosinec 2020, vlastní zpracování 

Počáteční stav k 1. 4. 2020 50 000 

− výdaje (červen – září) 112 500 

+ příjmy (červen - září) 387 765 

Odvod peněz na osobní účet 268 837 

Konečný stav k 30. 9. 2020 56 428 

 

Výpočet je následující: 

50 000 − (9 × 12500) + (9 × 43085) − 268 837 = 56 428 𝐾č  

 

4.4 Bod zvratu  

Na následujícím obrázku je zobrazen bod zvratu pro běžný měsíc provozu. Jde o bod, 

kde tržby pokryjí náklady na objem produkce a nevzniká zisk ani ztráta.  

Do fixních nákladů jsou zahrnuty průměrné měsíční fixní náklady jako je nájemné 

kuchyně, telefonní poplatky, sociální a zdravotní pojištění. Variabilní náklady na 

jednotku produkce (tedy na jedno 150 gramové balení preclíků) jsou 10 Kč. Cena, pro 

výpočet bodu zvratu, je stanovena na 40 Kč za balení preclíků.  

Následující výpočet a graf zobrazuje bod zvratu pro jeden měsíc. Aby v každém měsíci 

došlo k pokrytí výdajů a bylo dosahováno zisku, musí být vyrobeno a prodáno 

minimálně 214 kusů 150 gramových balení preclíků.  

 

𝑄𝐵𝑍=

𝐹𝑁

(𝑃 − 𝑉𝑁𝑗)
=

6413

(40 − 10)
= 213,76 => 214 𝑘𝑢𝑠ů 
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Graf 6: Bod zvratu, vlastní zpracování 

Předpokládám, že každý měsíc bude bod zvratu překonán a zisku bude dosaženo 

vzhledem ke smluveným odběrům pohostinských a jiných zařízení a kamenných 

obchodů. Vyrobit 214 balení preclíků (po 150 gramech) je reálné a předpokládám, že i 

prodat, vzhledem k dohodnutým odběrům.  

 

4.5 Hodnocení rizik podnikání 

Při založení a také při fungování podniku se mohou vyskytnout základní rizika, se 

kterými je třeba počítat, snažit se jim předcházet, popřípadě je eliminovat nebo zcela 

vyloučit.  

Základní rizika vychází z hrozeb, které jsou uvedeny ve SWOT analýze v analytické 

části této práce.  

Za riziko klíčové považuji neschopnost dostát svým závazkům vůči odběratelům. Mám 

předběžně smluvené odběry balení preclíků a pokud nebudu schopna dostát svým 

závazkům, poruším tím dohodu, kterou jsem s jednotlivými odběrateli uzavřela. Věřím, 

že v prvních měsících podnikání tato situace nenastane a já budu schopna dodržet 

množství všech sjednaných odběrů. Pokud by však situace byla nezvladatelná 

(například nulový čas na rodinu, nemoc, omezení možnosti využívat pronajatou kuchyň, 

tlak na snížení ceny produktu ze strany odběratelů, …) musela bych buď přijmout 

pracovníka na dohodu o provedení práce nebo bych musela snížit sjednaná množství, 

při nejhorším ukončit spolupráci s některým z podniků. V tuto chvíli prozatím věřím 
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a doufám v to, že vše bude probíhat tak, jak si představuji. Pokud se mi něco vyjme 

z rukou, bude třeba jednat a situaci vyřešit jednou z možností uvedených výše.   

Další riziko, které může během podnikání nastat je nezájem zákazníků o moje výrobky. 

Šlo by tedy o snížení poptávky ve srovnání s poptávkou předpokládanou, tím pádem by 

docházelo i ke snížení zisku. Pokud by byl předpoklad, že stav bude dlouhodobý, je 

třeba se zaměřit buď na změnu prodávaného produktu, na strategii prodeje a také by 

došlo ke zhodnocení, zda podniky, kam jsou výrobky dodávány jsou vhodnými 

odběrateli. V první řadě bych si nechala poradit od odborníka v oboru, co dělám špatně, 

zda je to opravdu produktem nebo zda jde o špatně zvolené odběratele a podobně. Tato 

služba by vyvolala dodatečné výdaje, které by ale mohly podniku pomoci. Dalším 

faktorem, nad kterým je třeba se při nezájmu ze strany zákazníků zaměřit, je cena 

produktu, která bývá častým faktorem neprodejnosti. V tomto případě bych musela 

přehodnotit cenu, za kterou preclíky prodávám, popřípadě se zamyslet nad snížením 

nákladů. 

Dalším rizikem je stálé zvyšování cen vstupních surovin. Pokud by docházelo ke 

zvýšení cen vstupních surovin, docházelo by tím i ke zvyšování výdajů a tím pádem ke 

snížení zisku. S kolísavou cenou surovin je počítáno pro jistotu i ve výdajích na 

suroviny a obalový materiál. V takovém případě je zase nutné se zamyslet nad 

variantami, které máme. Buď budeme zvyšující se cenu surovin akceptovat a smíříme se 

s nižším ziskem nebo se budeme snažit najít surovinu co nejlevnější (zde si ale musíme 

vždy dát pozor, aby nízká cena neznamenala mizivou kvalitu suroviny). Další možností 

je zvýšit cenu za balení preclíků, což by se ale nemuselo shodovat s názorem 

odběratele.  

Jako hrozba je ve SWOT analýze uvedena i možnost ukončení spolupráce ze strany 

firmy SKLIZENO FOODS s.r.o. V tomto případě bych si musela hledat nové prostory, 

kde bych mohla své výrobky péct a skladovat si tam potřebný obalový materiál, 

popřípadě malou zásobu surovin. Změna prostor by znamenala i zvýšení výdajů na 

pronájem, pokud by se mi nepodařilo vyjednat stejně výhodnou cenu i u nového 

pronajímatele. Ukončení spolupráce by znamenalo i stažení výrobků z kamenných 

prodejen a internetového obchodu, což by znamenalo i snížení tržeb.  
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Mezi velmi závažné riziko patří i výskyt zdravotních obtíží u konzumenta. Konzument, 

který je přesvědčen, že jeho zdraví bylo výrobkem ohroženo, může vznést podnět 

k prošetření Krajské hygienické stanici. KHS může dále spolupracovat s orgány, které jí 

budou při prošetření případu nápomocny. Pokud by došlo k potvrzení závadnosti 

výroku, došlo by ke stažení výrobků ze stejné dávky z trhu. Dále by KHS udělila 

finanční pokutu a pravděpodobně by muselo dojít i k finanční kompenzaci ušlého zdraví 

konzumenta. Pokud by ohrožení zdraví konzumenta mělo katastrofické následky, může 

dojít i k udělení rozhodnutí o ukončení podnikání. Při nákupu surovin je tedy nutné dbát 

na správný výběr dodavatele.   

Žádné podnikání není naprosto bez rizika, ani u tohoto podnikatelského záměru 

nemůžeme se 100 % jistotou říci, že vše bude probíhat přesně podle plánu, bude 

dosahováno očekávaných nebo vyšších než očekávaných tržeb a tak dále. Vždy je třeba 

být ostražitý, brát rizika spojená s podnikáním jako fakt, který může nastat a být 

připraven nenadálé situace řešit.  

Rizikem je pro podnikání i živelná pohroma, při které by došlo ke škodě na movitých 

nebo nemovitých věcech a zásobách.  Dalším rizikem je vznik škody na majetku cizí 

osoby nebo újma na zdraví, která je způsobena vadným výrobkem a také vznik finanční 

škody. Pro tyto případy bude vždy ze zisku ročně placeno pojištění majetku 

a odpovědnosti podnikatele.  

 

4.6 Mapa rizik 

Pro přehlednost a určení pravděpodobnosti a dopadu daného rizika je zpracována mapa 

rizik, která zobrazuje významnost a postavení jednotlivých rizik. Pro přehlednost jsem 

jednotlivá rizika očíslovala. Čísla rizik jsou zobrazena v grafu u jednotlivých bodů.  
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Nejdříve si nastavíme bodovou hranici pro identifikaci rizik.  

Pravděpodobnost:  

0 a 1  = minimální až nulová pravděpodobnost 

2  = pravděpodobnost malá až minimální 

3  = možnost může nastat 

4  = velmi vysoká pravděpodobnost  

5  = pravděpodobnost až jistá 

 

Dopad na podnik (projekt): 

0 a 1  = minimální až nulová hrozba pro podnik (projekt) 

2  = podnik (projekt) pocítí důsledky hrozby 

3  = podnik (projekt) je ovlivněn hrozbou 

4  = podnik (projekt) je velmi ovlivněn hrozbou  

5  = riziková hrozba pro další fungování podniku (projektu) 

 

Hodnocení rizika: 

Menší než 5  = běžné riziko 

6 – 10  = závažné riziko 

11 a více = kritické riziko 

 

Identifikovaná rizika: 

1. Neschopnost dostát závazkům vůči odběratelům 

2. Nezájem zákazníků o výrobky 

3. Stanovena vysoká prodejní cena 

4. Zvyšování cen vstupních surovin 

5. Ukončení spolupráce s firmou SKLIZENO FOODS s.r.o. 

6. Vznik zdravotních obtíží po konzumaci výrobku 

7. Živelná pohroma 

8. Vznik škody na movité věci 

9. Vznik škody na nemovitých věcech 

10. Vznik finanční škody a nemožnost splácet své závazky 
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Tab. 17: Zhodnocení rizik, vlastní zpracování 

Riziko 
Dopad  

(D) 

Pravděpodobnost 

(P) 
R=D*P Zhodnocení rizika 

1. 3,9 3,5 13,65 Kritické riziko 

2. 4 2,8 11,20 Kritické riziko 

3. 3,3 3 9,90 Závažné riziko 

4. 2,8 4,5 12,60 Kritické riziko 

5. 4,7 2,3 10,81 Kritické riziko 

6. 4,1 2,1 8,61 Závažné riziko 

7. 2,7 1,7 4,59 Běžné riziko 

8. 2,5 2,1 5,25 Závažné riziko 

9. 2,8 1,5 4,20 Běžné riziko 

10. 3 2,1 6,30 Závažné riziko 

 

4.6.1 Mapa rizik projektu 

 

Graf 7: Mapa rizik projektu, vlastní zpracování 
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Z mapy rizik je patrné, že riziko 7 a 9 jsou v oblasti běžných rizik, která se během 

realizace a následného fungování projektu sice mohou vyskytnout, ale nejsou to rizika, 

která by celý projekt poslala „k ledu“. Mezi běžná rizika tedy spadá riziko živelné 

pohromy a vzniku škody na nemovité věci.  

Rizika, která se řadí do kategorie závažných rizik jsou rizika s číslem 3, 6, 8, 10. Riziko 

stanovení příliš vysoké ceny (riziko číslo 3) je na hranici rizik závažných a kritických. 

Pokud by cena nebyla zákazníky akceptována, je nutné přehodnotit prodejní cenu a také 

náklady, které při výrobě produktu vznikají. Vznik zdravotních komplikací po 

konzumaci výrobku je dalším závažným rizikem. Pokud by došlo ke zdravotní 

komplikaci s oznámením na příslušné úřady, došlo by k přísnému testování výrobku 

a posuzování jeho kvality. Dalším závažným rizikem je vznik finanční škody a vznik 

škody na věci movité. Ke vzniku škody na věci movité může dojít při výrobě 

a skladování výrobku (porucha trouby, zničení kuchyňského náčiní, přetížení hnětacího 

stroje, …).  

Do poslední kategorie, tedy do kategorie kritických rizik, patří rizika 1, 2, 4, 5. Zvlášť 

kritickým rizikem je neschopnost dostát svým závazkům k odběratelům. Vzhledem 

k tomu, že mám předem sjednané odběry výrobku, bylo by nevhodné hned při prvních 

dodávkou nedodat vše, na čem jsme se s odběrateli domluvili. Nicméně prozatím věřím 

v to, že vše, co mám smluvené zvládnu upéct. Dalším kritickým rizikem je nezájem 

zákazníků o produkty. V takovém přídě by docházelo k úpravě a snižování dodávek 

výrobků, s tím by klesly tržby a celkový zisk. Dalším kritickým rizikem je zvyšování 

cen vstupních surovin. Pokud budou vstupní suroviny zdraženy, dojde ke zvýšení 

výdajů na produkt a následně buď ke zvýšení ceny nebo ke snížení zisku. Dalším velmi 

kritickým rizikem je ukončení spolupráce s firmou SKLIZENO FOODS s.r.o., které by 

znamenalo hledání nových prostor, kde bych mohla výrobky péct a zároveň ztrátu 

stálého odběratele. 
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ZÁVĚR  

Cílem této diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu, který je podkladem 

nového podniku, konkrétně podniku, který vyrábí slané preclíky, které budou dodávány 

do pohostinských zařízení, kaváren, pivoték, vinoték, kamenných obchodů a dále budu 

k dostání v internetovém obchodě a na prodejních food akcích v Brně a v okolí. Podnik 

bude postupně svůj sortiment rozšiřovat. Podnikání bude v prvních měsících postaveno 

pouze na výrobě slaných preclíků s mákem a solí (fotografii balení naleznete v příloze). 

V případě zájmu ze strany zákazníků bude portfolio výrobků rozšiřováno a budou 

přidávány obměny této slané pochutiny, aby si na své přišli i vegani, osoby s intolerancí 

lepku nebo ti, kteří ze svého jídelníčku vyřadili pšenici. Balení obsahuje 150 g preclíků 

a do pohostinských zařízení bude dále dodáváno balení kilové. Cena 150 gramového 

balení pro pohostinská zařízení je 40 Kč a pro prodejny SKLIZENO 38 Kč. Na 

prodejních food akcích budou preclíky prodávány za cenu 55 – 60 Kč za 150 gramové 

balení. Dále budou do pohostinských a jiných zařízení dodávána kilová balení preclíků 

za cenu 210 Kč za balení. Kilová balení nebudou nabízena v kamenných prodejnách ani 

v internetovém obchodě firmy SKLIZENO FOODS s.r.o.  

Impulsem k zahájení podnikání je přislíbená spolupráce s firmou SKLIZENO 

FOODS s.r.o., která projevila po ochutnávce preclíků zájem o prodej ve svých 

prodejnách a v internetovém obchodě. I když jsou v prodejnách nabízeny i jiné slané 

pochutiny věřím, že si moje výrobky najdou své zákazníky. Pohostinská a jiná zařízení 

kam budou preclíky dodávány, byla vybrána na základě rozhovorů s majiteli 

vytipovaných podniků, které slané pochutiny v nabídce buď vůbec nemají nebo chtějí 

svým zákazníkům nabídnout něco jiného, než arašídy či brambůrky z velkoobchodu. 

S pohostinskými zařízeními jsou sjednány plánované odběry preclíků.  

Potenciální poptávka konečných spotřebitelů po výrobcích byla zjišťována pomocí 

dotazníku, který byl zveřejněn prostřednictvím stránky www.survio.com. Celkově se 

šetření zúčastnilo 308 respondentů. Z průzkumu vyplývá, že potenciální zákazníci jsou 

ti, kteří mají slané pochutiny rádi a konzumují je – z dotazovaných jde o 243 osob. 

Pohostinská zařízení, ve kterých se zákazník má možnost s produktem setkat navštěvuje 

62 % respondentů a z toho 24 % více než jednou týdně a 21 % jednou týdně. Více než 

polovina z dotazovaných nakupuje potraviny na internetu a 57 % se s mými produkty 

http://www.survio.cz/
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bude mít možnost setkat v prodejnách SKLIZENO. Potenciální zákazníci jsou ochotni 

za 150 gramové balení preclíků utratit 41 – 60 Kč.  

Samotný návrh podnikatelského plánu vychází z výsledků provedených analýz a snaží 

se co nejlépe reagovat na zjištěné požadavky zákazníků, situaci a potřeby trhu. Hlavním 

produktem, jak již bylo uvedeno, je preclík kulatého tvaru. Lehce zapamatovatelné logo 

firmy a informační letáky, které budou dodávány s první várkou preclíků do 

pohostinských a jiných zařízení byly zvoleny jako hlavní způsob propagace spolu 

s prezentací na sociálních sítích, díky kterým se produkt může dostat do podvědomí 

velkému množství osob.  

V práci je dále nastíněn odhad příjmů pro jednotlivé roky podnikání a také výdaje, které 

budou při podnikání vynakládány, včetně výdajů zřizovacích a počátečních. Příjmy jsou 

odhadnuty v realistické, optimistické a pesimistické variantě. Odhad příjmů vychází 

z předem smluvených odběrů pohostinských a jiných zařízení a také kamenných 

prodejen. Výdaje budou během podnikání sledovány a při zpracování daně z příjmů se 

rozhodnu, zda je pro mě výhodnější využít výdajové paušály nebo výdaje skutečné. Lze 

předpokládat, že podnikání bude výnosné, protože smluvené obědy převyšují měsíčně 

bod zvratu, podle kterého je nutné vyrobit a prodat minimálně 214 kusů 150 gramových 

balení, aby byl tvořen zisk. Pokud tedy budou smluvené odběry stabilní a nevyskytne se 

žádná překážka, která by ohrozila dodávku preclíků, bude každý měsíc dosaženo zisku.  

Žádné podnikání není bezrizikové. Mezi běžná rizika, která by narušila chod podnikání, 

ale nejsou zcela pravděpodobná, patří živelná pohroma a vznik škody na nemovitých 

věcech. Další identifikovanou skupinou jsou rizika závažná, mezi která patří například 

stanovení vysoké prodejní ceny, vznik zdravotních obtíží konzumenta, vznik škody na 

věci movité nebo vznik škody finanční. Kritickým rizikem, které by významně ovlivnilo 

chod a existenci podniku je nezájem zákazníků o nabízený produkt a také neschopnost 

dostát svým závazkům. Dalším kritickým rizikem je zvyšování cen vstupních surovin 

a také ukončení spolupráce s firmou SKLIZENO FOODS s.r.o. Pokud nastane nějaká 

situace, která se váže k vytyčeným rizikům, musí být řešena bezodkladně.  

Hlavního cíle, tedy sestavení podnikatelského plánu, bylo v rámci této práce dosaženo. 

Zpracovaný podnikatelský plán slouží jako podklad pro založení podniku, který bude 

vyrábět slané pochutiny. V práci byly provedeny potřebné analýzy, shrnuty požadavky 
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na založení podniku, segmentováni potencionální zákazníci a proveden realistický 

odhad příjmů a výdajů pro první tři roky podnikání. Na základě zjištěných výsledků 

považuji podnikatelský plán za realizovatelný.  
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SKLIZENO KAMECHY, Říčanská 970/23, Brno 
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SKLIZENO U SEMILASSA, Palackého třída 93, Brno 
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