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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu na založení 

kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč. Práce je rozdělena do čtyř částí. V 

první části jsou vymezeny problémy a cíle práce. V druhé je obsažena obecná 

charakteristika podnikatelského plánu a teoretické východiska z oblasti podnikání. V 

další části je provedena analýza trhu na základě marketingového výzkumu a analýzy 

konkurence. Výsledkem je návrhová část, kde je vytvořen komplexní a uskutečnitelný 

reálný podnikatelský plán. 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with elaborating a real business plan to set up a cafeteria in 

TŘEBÍČ STOP SHOP shopping centre. The thesis has four parts. In the first part are 

define problems and objectives. In the second are contains the characteristics of the 

business plan and theoretical resources in business area. In the second part the market is 

analysed based on marketing survey and competition analysis. The project part is the 

result of the two previous parts. It is a complex and realizable real business plan. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Podnikatelský plán, založení podniku, kavárna, podnikání, analýza 
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Business plan, creating of small business, cafe, entrepreneurship, analysis 

 

 

 

 

 



5 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

HAKL, L. Podnikatelský plán na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP 

Třebíč. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 84 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Josef Veselý, CSc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským). 

 

V Brně dne 12. listopadu 2017                Lukáš Hakl 

        ….………………… 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Josefu Veselému, CSc., za odborný 

dohled a pomoc při vypracovávání diplomové práce. Děkuji také rodině, která mě 

podporovala během celého studia. 

 

 

 



7 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ......................................................... 11 

1.1 Vymezení problému práce ............................................................................... 11 

1.2 Cíle práce ......................................................................................................... 11 

2 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 12 

2.1 Základní pojmy ................................................................................................ 12 

2.1.1 Podnikatelský plán .................................................................................... 12 

2.1.2 Podnikání .................................................................................................. 13 

2.1.3 Podnikatel ................................................................................................. 13 

2.1.4 Podnik ....................................................................................................... 14 

2.1.5 Právní formy podnikání v ČR ................................................................... 14 

2.1.6 Podnikatelský záměr ................................................................................. 15 

2.2 Analytická část ................................................................................................. 20 

2.2.1 SWOT ANALÝZA ................................................................................... 20 

2.2.2 Analýza prostředí (PEST) ......................................................................... 21 

2.2.3 Porterův model konkurenčních sil ............................................................ 23 

2.3 Marketingová strategie ..................................................................................... 24 

2.3.1 Segmentace trhu ........................................................................................ 24 

2.3.2 Marketingový mix ..................................................................................... 25 

2.4 Finanční plán .................................................................................................... 26 

2.4.1 Základní klasifikace finančního plánu ...................................................... 26 

2.4.2 Krátkodobý finanční plán ......................................................................... 27 

2.4.3 Dlouhodobý finanční plán ........................................................................ 27 

2.4.4 Strategický plán ........................................................................................ 28 

2.4.5 Základní účetní výkazy používané ve finančním plánování ..................... 29 



8 

 

2.5 Analýza rizik .................................................................................................... 29 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 31 

3.1 Segmentace trhu ............................................................................................... 31 

3.1.1 Geografické kritérium ............................................................................... 31 

3.1.2 Demografické kritérium ............................................................................ 32 

3.1.3 Psychologické kritérium ........................................................................... 32 

3.2 PESTE analýza ................................................................................................. 32 

3.2.1 Legislativní prostředí ................................................................................ 32 

3.2.2 Ekonomické prostředí ............................................................................... 34 

3.2.3 Sociální prostředí ...................................................................................... 34 

3.2.4 Technologické prostředí ........................................................................... 35 

3.3 Porterův model ................................................................................................. 35 

3.3.1 Vliv odběratelů ......................................................................................... 36 

3.3.2 Vliv dodavatelů ......................................................................................... 36 

3.3.3 Hrozba substitutů ...................................................................................... 36 

3.3.4 Stávající konkurence ................................................................................. 36 

3.3.5 Nová konkurence ...................................................................................... 37 

3.4 Vlastní marketingový výzkum ......................................................................... 37 

3.5 SWOT analýza ................................................................................................. 43 

3.6 Formulace závěrů analýz .................................................................................. 44 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 45 

4.1 Základní představení firmy .............................................................................. 45 

4.2 Shrnutí .............................................................................................................. 46 

4.3 Popis produktu a podnikatelské příležitosti ..................................................... 47 

4.4 Lokalita ............................................................................................................ 49 

4.5 Vize společnosti ............................................................................................... 50 



9 

 

4.6 Marketingový plán ........................................................................................... 50 

Produktová politika ................................................................................................. 50 

Distribuční politika ................................................................................................. 50 

Cenová politika ....................................................................................................... 51 

Komunikační politika ............................................................................................. 51 

4.7 Obchodní plán .................................................................................................. 51 

4.7.1 Nákup zboží a výběr dodavatelů ............................................................... 52 

4.7.2 Prodej zboží a poskytování služeb ............................................................ 52 

4.7.3 Skladování zásob ...................................................................................... 52 

4.8 Organizační plán .............................................................................................. 53 

4.9 Finanční plán .................................................................................................... 54 

4.9.1 Předpokládané příjmy ............................................................................... 54 

4.9.2 Předpokládané náklady ............................................................................. 56 

4.9.3 Vlastní kapitál ........................................................................................... 64 

4.9.4 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................. 64 

4.9.5 Rozvaha .................................................................................................... 67 

4.10 Harmonogram implementace ....................................................................... 69 

4.11 Hodnocení rizik ............................................................................................ 70 

4.12 Mapa rizik ..................................................................................................... 70 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 74 

POUŽITÉ ZDROJE ........................................................................................................ 76 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 78 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 79 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 80 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 81 

 

 



10 

 

ÚVOD 

Tématem mojí diplomové práce je podnikatelský plán na založení malé kavárny. Tuto 

oblast jsem si nevybral náhodou, jelikož sám uvažuji založit svoji společnost v oblasti 

kavárenství a informace z této práce mi ověří, zda je to dobrý nápad.  

Podnikatelský plán je v dnešní době velice důležitý, protože nám pomáhá předejít 

nechtěným událostem a dává nám možnost soustředit se na dlouhodobé cíle. 

Před vytvořením podnikatelského plánu je důležité mít nápad, který pomůže náš podnik 

odlišit od ostatních nebo dokáže dostatečně zaujmout potencionální klienty. Hlavním 

cílem podnikatele je zisk, avšak nedílným faktorem podnikání je samotná radost 

z podnikání a dobře odvedené práce. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá vymezením 

problému a cílů diplomové práce. V této části jsou uvedeny hlavní cíle a dílčí cíle, které 

svým naplněním vedou k vyšším cílům. 

Druhá část je zaměřena na teoretická východiska diplomové práce, které je nutné znát pro 

správné pochopení. Tato část je rozdělena do kapitol, které se zaměřují na úvod 

podnikání, strukturu a popis jednotlivých analýz podnikatelského plánu. 

Třetí částí je analytická část, která věnuje pozornost analýze současného stavu, silných a 

slabých stránek nebo také analýze konkurence. Nemalý význam má též marketingový 

výzkum, který jsem provedl pomocí dotazníkového šetření.  

V poslední části diplomové práce je samotný návrh podnikatelského plánu pro založení 

kavárny.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému práce 

Mojí představou je založení malé kavárny ve městě Třebíč. Konkrétně v obchodním 

centru STOP SHOP, ve které žádný takový typ zařízení zatím neexistuje. Kavárna by 

měla mít obsazenost 25 míst a za běžného provozu by ji měli stíhat obsluhovat dvě osoby. 

Kavárna též bude nabízet deserty a lehké snídaně. 

V Třebíči se nenachází mnoho kaváren, když ano, tak jsou především v historickém 

centru města. Proto bych chtěl využít místa v obchodním centru a vytvořit příjemnější 

strávení času při nakupování vychutnáním si kvalitní kávy v moderním, čistém prostředí.  

 

1.2 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení malé kavárny. 

K dosažení hlavního cíle je nutné splnit i dílčí cíl, kterým je výběr analytických metod, 

zejména průzkum trhu, konkurenčního prostředí a v neposlední řadě silné a slabé stránky 

podniku. 

Vybrané analýzy: 

 analýza prostředí (PEST) 

 analýza oborového okolí (PORTERŮV MODEL) 

 SWOT analýza 

Marketingový výzkum provedu dotazníkovým šetřením, kde se budu snažit zjistit co 

nejvíce informací ohledně preferencí a potřeb zákazníků. Pro tento typ výzkumu jsem 

zvolil sběr dat pomocí elektronického dotazníku, který jsem rozeslal mezi známé v okolí 

města Třebíče. Výsledky využiji k formulaci návrhů a jejich komparaci. Z vybraných 

návrhů sestavím podnikatelský plán, jehož výsledkem bude v doporučení, zda projekt 

realizovat.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části diplomové práce jsou zahrnuty teoretické přístupy, které se pro pochopení 

dané problematiky musí znát. Teoretická část je rozdělena do dvou  hlavních částí. 

V první části jsou vymezeny základní informace o podnikání. Druhá část obsahuje 

použité analytické metody a strukturu podnikatelského plánu. 

 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument zaměřený na vývoj podniku v budoucnosti. 

Význam podnikatelského plánu spočívá v získání interních a externích informací a 

následné analýze. Obsahuje charakteristiku všech faktorů (externích, interních) 

souvisejících se založením, provozováním a rozvojem podniku. Jsou v něm určeny cíle, 

postupy, ale i způsoby k jejich dosažení. Podnikatelský plán je významným dokumentem 

při komunikaci s externími subjekty.  Podnikatelský plán nám umožní rozpoznávat 

příležitosti a hrozby. Pro podnikatele je lepší variantou odhalit chybnou úvahu pomocí 

podnikatelského plánu, než ji realizovat v podnikatelské praxi. Má také značný přínos pro 

motivaci a chování zaměstnanců, především v malých podnicích. Podnikatelský plán by 

měl být sestavován a aktualizován při významných událostech ve firmě (např. při 

zakládání podniku, rozšíření podniku apod.).(1) 

Účelem vypracování podnikatelského plánu je prezentace představy vlastníků podniku o 

budoucím vývoji podnikání. Podnikatelský plán musí být srozumitelný, pravdivý.(1) 

Podnikatelský plán poskytuje především informace pro: 

 majitele podniku – prezentace vizí a cílů podniku, strategie a taktika k jejich 

dosažení, 

 investory – podklad pro rozhodnutí investování kapitálu, 

 banky – podklad pro stanovení bonity podniku, schopnosti splácet úvěry a úroky, 

 podnikový management – nástroj řízení podniku. (1) 
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Dalším důvodem pro zpracování podnikatelské plánu je aktuální potřeba podniku. 

V praxi se podnikatelský plán zpracovává například při: 

 změn vize a cíle podniku, 

 založení podniku, 

 rozšiřování podniku, 

 žádosti o zvýšení kapitálu.(1) 

2.1.2 Podnikání 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelským 

subjektem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (2) 

2.1.3 Podnikatel 

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

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

předpisů,  

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

předpisu“. (2) 

„Místem podnikání pro fyzickou osobu je adresa zapsaná jako místo podnikání 

v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, jakožto fyzická 

osoba, je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. 

Podnikatel musí mít právní důvod k zapsaným prostorám a jejich užívání po celou dobu, 

kdy tyto prostory pro své podnikání využívá. Sídlem organizační složky podniku se rozumí 

adresa jejího umístění“. (2) 
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2.1.4 Podnik 

Obchodní zákoník definuje podnik jako soubor hmotných, nehmotných i osobních složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, jež patří podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo mají tomuto účelu sloužit. (3) 

2.1.5 Právní formy podnikání v ČR 

Základní právní formy podnikání v České republice jsou rozděleny na dvě základní 

skupiny, a to fyzické osoby, jejichž živnosti se dále dělí na ohlašovací (vázané, řemeslné, 

volné) a koncesované. Ve druhé skupině jsou právnické osoby, které se dělí podle formy 

podnikání.  

2.1.5.1 Veřejná obchodní společnost 

„Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem.“ (2) 

2.1.5.2 Komanditní společnost 

„Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři).“(2) 

2.1.5.3 Akciová společnost 

„Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým 

svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.“ (2) 

2.1.5.4 Společnost s ručením omezeným 

„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku (§ 106odst. 2).“ (2) 

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou, ale nejvýše však 

padesáti společníky. Základní kapitál je povinný 1 Kč. Společníci ručí za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle zápisu 

v obchodním rejstříku. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Dalším 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx#par106
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orgánem je statutární orgán, který zastupuje jeden nebo více jednatelů společnosti. 

Jednatelé jsou jmenovaní valnou hromadou z řad společníků nebo jiných fyzických osob. 

Jestliže stanoví společenská smlouva, je možné zvolit dozorčí radu společnosti. Obchodní 

jméno společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, avšak 

může být uvedeno zkráceně „spol. s.r.o.“ nebo „s.r.o.“ 

2.1.6 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr slouží pro vlastní řízení firmy a jako schopnost jejího uplatnění při 

realizaci projektu, kde potřebujeme cizí kapitál. Slouží k přesvědčení investorů, že 

projekt, do kterého investují svoje peníze, bude úspěšný. Kvalitní podnikatelský záměr 

může být poskytnutí dotace nebo úvěru. (4) 

Dobrý podnikatelský záměr nemusí být vždy úspěšný, avšak zvyšuje naději, že projekty 

budou úspěšné. Má také velký vliv na dlouhodobé hospodářské výsledky firmy. Též 

snižuje riziko neúspěšnosti projektu, které by vedlo ke zhoršené situaci podniku. (4) 

 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat tyto požadavky: 

 být stručný a jednoduchý, 

 být důvěryhodný a reálný, 

 měl by ukazovat výhody pro zákazníka, 

 prokázat, že firma je schopná platit své závazky, 

 neměl by příliš zacházet do detailů, 

 zaměřovat se na budoucnost, 

 upozornit na silné stránky firmy a manažerského týmu, 

 být tržně optimistický, 

 avšak ani příliš pesimistický, 

 být vypracován kvalitně po formální stránce. (4) 
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2.1.6.1 Struktura podnikatelského záměru 

Existuje mnoho variant podnikatelského plánu, ovšem lze říci, že každá struktura by měla 

obsahovat tyto základní části: 

2.1.6.2 Titulní strana 

Titulní strana nám podává stručný náhled na základní informace o obsahu 

podnikatelského plánu. Měla by obsahovat název a sídlo společnosti,  jména podnikatelů 

a kontakty, popis činnosti podnikání a způsoby jeho financování. (5) 

2.1.6.3 Exekutivní souhrn 

Je zpracováván až po dokončení celého podnikatelského plánu a slouží především pro 

investory. Základem je zde vzbudit zvědavost a nalákat potencionální investory, aby si 

přečetli celý plán. Obsahuje základní myšlenku podnikatelského plánu, jeho výhody pro 

potencionální zákazníky, silné a slabé stránky, ekonomicko-finanční charakteristiku 

podniku a zdroje jeho financování. (5) 

2.1.6.4 Analýza odvětví 

Zde se podnikatel zaměřuje na analýzu prostředí, ve kterém bude podnikatelský plán 

realizovaný. Především sem patří analýza konkurenčního prostředí, dále jsou zde silné a 

slabé stránky všech významných konkurentů. Uvádí se zde analýza vývojových trendů, 

objemu prodeje a definice potencionálních zákazníků. (5) 

2.1.6.5 Popis podniku 

Zde se udává podrobný popis podniku. Popis podniku je důležitý z hlediska celkového 

pochopení podnikatelského plánu. Zaměřuje se na informace o službách či výrobcích, 

organizaci a řízení podniku, umístění provozoven, plánu investic, zaměstnancích podniku 

a nakonec i zkušenosti, praxe a znalosti podnikatele. (5) 

2.1.6.6 Obchodní plán 

V této kapitole se uvádí informace o nákupu zboží či služeb a o procesu skladování zásob. 

Do obchodního plánu patří informace o nákupu zboží a služeb, plán nákladů, plán 

prodejů, plán dodavatelů a skladovací prostory. (6) 
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2.1.6.7 Marketingový plán 

V této kapitole podnikatel využívá tzv. SWOT analýzu, kde analyzuje tyto oblasti: 

finanční zdraví a sílu podniku, prodejní výsledky, konkurenční pozice firmy na trhu, 

pozici firmy na trhu a organizační strukturu firmy. Vysvětluje, jakým způsobem bude 

propagovat a distribuovat svoje výrobky. Také je zde uvedeno, jakou si podnikatel zvolil 

strategii. Tato kapitola je pro investory velice důležitá, protože ukáže potencionální 

úspěch podniku. (7) 

2.1.6.8 Organizační plán 

Organizační plán vystihuje řídící a organizační strukturu podniku. Uvádí formu 

vlastnictví podniku, dále také management společnosti, jako vedoucí pracovníky, kteří 

zde mají uvedeno jejich vzdělání a zkušenosti. (6) 

2.1.6.9 Hodnocení rizik 

Sledujeme zde veškerá rizika, která mohou ovlivnit podnikání. Rizika vznikají 

z konkurence, nevhodného marketingu, či manažerského týmu. Také se navrhuje 

náhradní řešení a strategie, aby podnikatel byl obeznámen s riziky a mohl jim čelit. (6) 

2.1.6.10 Finanční plán 

Zde se posuzuje potřeba finančních zdrojů, jejich zabezpečení a prognózu hospodářských 

výsledků v prvních letech hospodaření. Je nezbytné, aby zde podnikatel sestavil 

předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. (6) 

 

 Vychází z dosavadního vývoje a z dosažené úrovně podniku hodnocené finanční 

analýzou, z vývoje budoucího prodeje a vývoje ekonomického prostředí, 

 umožňuje stanovit a analyzovat vazby mezi investičními návrhy a finančními 

možnostmi podniku, 

 umožňuje podniku pracovat s různými investičními a finančními variantami 

 omezuje finanční riziko, 

 jeho úkolem je zajišťovat likviditu, dostatečný zisk před zdaněním a umožňuje 

sledovat základní podnikatelský cíl– růst tržní hodnoty podniku, 

 jeho smyslem je projektování budoucích výsledků současných rozhodnutí. (6) 
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 Zásady finančního plánování 

 plán vychází ze znalosti tržní situace, včetně tendencí do budoucna, 

 plán je zaměřen na dosažení zisku a na zvýšení tržní hodnoty podniku, 

 plán zahrnuje všechny útvary podniku, 

 části plánu jsou časově a věcně sladěny, 

 plán sestavují pracovníci, kteří budou odpovědni za jeho provádění, 

 plánování je celoroční aktivita, spojená s trvalou kontrolou, 

 plán je založen na klouzavém systému, 

 plán je pružný a upravuje se podle měnících se vnějších podmínek a 

vnitřních předpokladů tak, aby byl stále reálný, 

 plánování je systematické, přidržuje se určité metodiky a plán se 

zpracovává v písemné formě. (6) 

 

 Struktura finančního plánu 

      1. Finanční analýza podniku. 

       2. Formulace cílů. 

       3. Zvolené strategie. 

       4. Dlouhodobý finanční plán. 

       5. Krátkodobý finanční plán a rozpočty.  

       6. Implementace finančního plánu. 

       7. Kontrola plnění finančního plánu, úpravy a změny plánu. (6)   

 

 Dlouhodobý finanční plán (časové rozmezí 2-5 let) 

Tento plán se skládá z analýzy finanční situace, plánu tržeb na základě prognózy a plánu 

prodeje, plánované výsledovky, plánu peněžních toků, rozvahy, rozpočtu investičních 

výdajů a rozpočtu dlouhodobého externího financování. (6) 

 

 Krátkodobý finanční plán (časové rozmezí několik měsíců-1 rok) 

Zde se plánují peněžní příjmy a výdaje, obstarávání externích finančních zdrojů s cílem 

zajištění likvidity podniku. (6) 

 



19 

 

2.1.6.11 Obsah podnikatelského záměru 

Obsah podnikatelského záměru je různý, ale vždy by měl obsahovat alespoň tyto části: 

 Charakteristika firmy a její cíle 

Tato část se zabývá samotnou strategií a cíli firmy, a to jak v minulosti, přítomnosti i 

budoucnosti. Měla by tedy obsahovat: 

 firemní historii, 

 popis produktů a služeb týkajících se podnikatelského záměru, 

 cíle a strategii firmy. (5) 

 

 Realizační resumé 

V realizačním resumé mají být především základní informace o firmě: 

 sídlo a název společnosti, údaje a kontakt na osoby, 

 popis produktů a služeb firmy, 

 výhled firmy na dalších 3 až 5 let, 

 zhodnocení klíčových pracovníků firmy, 

 částka a struktura financování. (5) 

 

 Organizační řízení a manažerský tým 

V této kapitole podnikatelského záměru by měli být: 

 popis klíčových pracovníků na vedoucích pozicích, 

 odměňování pracovníků, 

 řízení firmy, 

 organizační struktura 

 dlouhodobé záměry a cíle firmy. (5) 

 

2.1.6.12 Riziko podnikatelského záměru 

Při vznikání projektu se může objevit situace, kdy vše není podle plánu a důvodů může 

být hned několik: 
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 předmět podnikání se soustředil na obor podniků, kde bohužel převládá nabídka 

nad poptávkou nebo zvolil nevhodný region, 

 části projektu, se kterými se počítalo, se neuskutečnily, a proto tím pádem nemají 

pro podnik předpokládané výhody, 

 nepředpokládané vlivy, mohou projekt zcela zastavit, 

 optimisticky zpracovaný projekt. (6) 

 

2.2 Analytická část 

2.2.1 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je nejpoužívanější nástroj analýzy. Jedná se o systematický přístup pro 

analýzu společnosti a konkurence. SWOT je akronymem „Strengths“ (silné stránky), 

„Weaknesses“ (slabé stránky), „Opportunities“ (příležitosti) a „Threats“ (hrozby). (5) 

SWOT analýza se může zaměřit na analýzu konkurence i na vlastní společnost. Postup 

analýzy konkurence je takový, že se nejdříve vytvoří analýza prostředí, ze které se získají 

dostupné informace o konkurenci, a dále se pokračuje podle zmíněných SWOT oblastí.  

Hodnotí se silné stránky vlastní společnosti a konkurence, jako například: způsob prodeje, 

kvalita výrobků, značka. 

Jako další se v analýze hodnotí slabé stránky konkurentů a vlastní společnosti, například: 

nákladovost, webové stránky, včasné dodání zboží. Tyto získané informace použijeme 

při tvorbě příležitostí, které společnost má, nebo k definici hrozeb, které představují 

konkurenti. Formát SWOT analýzy můžeme využít jak pro kvantitativní přístupy, tak i 

pro kvantifikovatelné prezentace výsledků, s tím, že se používají velmi sofistikované 

nástroje (5). 
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2.2.2 Analýza prostředí (PEST) 

Analýza prostředí je zaměřena na dění v okolí i uvnitř podniku. Tato analýza by se měla 

provádět permanentně, nikoliv jenom v naplánovaných časových termínech. V rámci 

analýzy prostředí se především hodnotí a sbírají informace o demografickém vývoji, 

vývoji legislativy, vývoji hospodářství, ekonomickému vývoji, sociologickému vývoji a 

technologickém vývoji. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativa 

 

Obrázek 1: SWOT analýza  (16) 

 

 

Obrázek 2 : PEST analýza (17)Obrázek 3: SWOT analýza  (16) 

 

Obrázek 4 : PEST analýza (17) 

 

 

Graf 1:Věková kategorie  

(Zdroj: vlastní tvorba)Obrázek 5 : PEST analýza (17) 
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Zjišťuje se politická situace v zemi či oblasti, ve které jsme se rozhodli podnikat. 

Promítají se zde legislativní předpisy jako například: 

 daňové zákony, 

 regulace importu a exportu, 

 státní regulace ekonomiky, 

 obchodní právo, 

 občanský zákoník a jeho ustanovení, 

 zákon o veřejných zakázkách a mnoho dalších. (7) 

Demografie 

Zjišťují se údaje o zákaznících a konečných spotřebitelích: 

 vzdělanost obyvatelstva, 

 věkový profil osob  

 migrace, 

 hranice odchodu do důchodu, 

 národnostní složení a další. (7) 

Ekonomika 

Zde se sledují makroekonomické údaje a trendy. Z těchto údajů se zpracovávají finanční 

analýzy strategického plánu. Úspěšnost podniku na trhu ovlivňuje míra ekonomického 

růstu, která poukazuje na hrozby a příležitosti podnikatelského záměru. 

 úrokové sazby, 

 inflace, 

 vývoj HDP, 

 měnové kurzy, 

 míra nezaměstnanosti, 

 ceny jednotlivých komodit -  energie, služby aj., 

 vývoj daní. 

 průměrné mzdy. (7) 
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Technologie 

Jedná se o technologickou a technickou úroveň uživatele, jak v místě produkce silně 

ovlivňuje úspěšnost podnikání, jelikož se zde převážně zaměřujeme na technologické 

standardy a nové technologické postupy, které nám pomáhají úspěšně naplnit 

podnikatelský záměr. Významně se zde též sleduje vývoj technologií, který se stává 

velkou výhodou podnikání. Proto sledujeme: 

 tempo vývoje technologií 

 nástup nových technologií, 

 rychlost zastarávání technologií. 

 vývoj cen přírodních zdrojů, 

 úspěšnost substitutů. (7) 

 

2.2.3 Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčního prostředí je velice často využíván jako nástroj analýzy 

oborového okolí. Zkoumá potencionální nebo existující konkurenci podniku. Model 

vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy je určená působením pěti základních 

faktorů: 

 stávající konkurence, 

 vznik nové konkurence, 

 hrozba substitutů, 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů. (5) 

 

Stávající konkurence 

Zde je třeba si uvědomit, jak velké jsou její tlaky na daném trhu a zda budeme schopni s 

nimi držet krok. Podnik bude mít konkurenční výhodu, pokud bude schopen dodávat 

kvalitní službu, avšak s nižšími náklady. Další variantou je vyšší kvalita se srovnatelnými 

náklady. (5) 
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Vznik nové konkurence 

Pro vznik nové konkurence závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér. Tržní 

segment je tím více přitažlivý,  čím vyšší jsou bariéry vstupu i výstupu z odvětví, naopak 

nejméně přitažlivý v situaci, kdy jsou vstupní bariéry nízké a výstupní vysoké, 

neboť firmy, které v době rozvoje na trh vstoupily, jej nemohou v době saturace snadno 

opustit, čímž zvyšují konkurenční tlaky. (5) 

Hrozba substitutů 

Přítomnost substitučních produktů  snižuje přitažlivost tržního segmentu, jelikož  dochází 

ke snížení cen a tím i zisků firem. Pokud konkurence vyrábějící substituční výrobky 

dosáhne technologické výhody, ceny a zisky firmy obvykle rychle klesají. (5) 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vysoká vyjednávací schopnost zákazníků  snižuje přitažlivost tržního segmentu. 

Zákazníci se snaží stlačovat ceny, vyžadují vyšší kvalitu a tím podněcují konkurenční boj, 

což snižuje výnosnost podnikání. Kompetence zákazníků jsou tím vyšší, čím více jsou 

organizovaní, představuje-li cena výrobku značnou  část jejich výdajů, mohou-li snadno 

využít substituty, jsou citliví na ceny. (5) 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Přitažlivost segmentu trhu se snižuje, pokud mají možnost dodavatelé diktovat ceny nebo 

omezovat dodávky. Kompetence dodavatelů posiluje jejich organizovanost, nedostatečná 

konkurence na jejich trhu, nedostatek substitutů a vysoké náklady na změnu dodavatele. 

(5) 

 

2.3 Marketingová strategie 

2.3.1 Segmentace trhu 

Podnik, který jasně ví, kam chce směřovat, si musí stanovit budoucí strategické 

alternativy např.: cíl marketingového plánování. Tento proces začíná segmentací trhu. 

Tato segmentace musí být konzistentní a efektivní. (6) 
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Cílový segment je ta část trhu, kterou si firma vybrala. Tento segment je definován 

pomocí různých kritérií, která jsou rozdělená následovně: 

 geografická - poskytování služeb na určitém území, 

 demografická - poskytování služeb pouze vybraným skupin zákazníků, 

 psychologická - rozlišuje preference a výhody, které zákazníci hledají. 

 

2.3.2 Marketingový mix 

Marketingový mix, neboli čtyři P, reprezentuje strategickou pozici produktu na trhu 

pomocí 4 parametrů: 

Výrobek 

Uspokojuje potřeby zákazníka a označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro 

produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, 

služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí 

jeho očekávání. (6) 

Cena 

Hodnota výrobku pro zákazníka, vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. (6) 

Propagace 

Nejviditelnější část marketingového mixu se zabývá propagací výrobků či služeb. Tedy 

kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, 

prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. V této části se také nejvíc uplatňuje 

internetová reklama a většina našich služeb. (6) 

Distribuce 

Distribuce je přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi, jak se spotřebitelé o produktu 

dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje). (6) 

http://www.sunmarketing.cz/sluzby
http://www.sunmarketing.cz/nastroje/navody-pro-klienty/pr
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2.4 Finanční plán 

Hlavním úkolem finančního plánu je získání kontroly nad financemi. Promítá se zde v 

podstatě podnikatelský plán v peněžních tocích a tím se spojuje realita s představou. 

Můžeme si tedy ověřit, zda je navrhovaný podnikatelský plán reálný a můžeme ho 

uskutečnit. Finanční plán obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních 

tocích či vybrané poměrové ukazatele. (9) 

2.4.1 Základní klasifikace finančního plánu 

Finanční plán můžeme rozdělit podle tří kritérií. První je z hlediska časového: 

 strategický plán - závisí na velikosti firmy a vychází z podnikatelského plánu, 

časový horizont je 5 - 20 let, 

 dlouhodobý plán - tyto plány mají rozhodující význam pro úspěch podnikání, 

časový horizont 1 - 5 let, 

 krátkodobý plán - je velice přesný, sestavují se v horizontu do 1 roku a nazývají 

se operativním plánem. (6) 

 

Z hlediska předmětu plánu můžeme plány členit na: 

 dílčí plány - jsou zde vytvořeny rozpočty režijních nákladů, krátkodobé likvidity, 

atd., 

 kompletní podnikové plány - jsou sestavovány pro kompletní ekonomický 

výhled a zahrnují plánovanou výsledovku, rozvahu a plánovaný cash flow. (6) 

Z hlediska techniky sestavení plánů a rozpočtů se plány rozlišují: 

 pevný a variantní rozpočet, 

 rozpočet vycházející z nuly a přírůstkový rozpočet, 

 rozpočet sestavovaný na pevné období a klouzavý rozpočet, 

 rozpočet indikativní a limitní. (6) 
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2.4.2 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán se sestavuje v kratším časovém horizontu do 1 roku (měsíce, 

čtvrtletí, dekády). Je vždy sestaven s vysokou mírou podrobností, které jsou rozpracovány 

formou rozpočtů a jednotlivých úseků činností. Základem finančního plánu je plán 

peněžních toků - plán příjmů a výdajů. 

Charakteristickým rysem krátkodobého finančního plánování je fakt, že krátkodobé 

plánování je založené na výrobní kapacitě, ale bere v úvahu i strategické změny v 

podniku. Mnoho vstupních údajů pro celkové sestavení finančního plánu je přesně dáno 

stávající situací podniku, jako je vývoj tržeb, struktury nákladů, forem financování, 

strategickými záměry v oblasti investic atd. (8) 

 

2.4.3 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů dlouhodobého 

financování. Je také základním nástrojem finančního řízení. Pro dlouhodobý finanční plán 

je typický horizont 5 let, i když u některých firem může být až 10 let. Hlavním úkolem 

dlouhodobého plánování je efektivní zajištění kapitálu. Cíle podniku zajišťují dlouhodobé 

plány, především rozpočet finančních zdrojů a potřeb. Tyto rozpočty zajišťují roční 

finanční plány. 

Dlouhodobý finanční plán slouží k realizaci podnikatelského plánu a vychází ze 

strategických cílů podniku. Definuje prostřednictvím kapitálového plánování celkovou 

výši kapitálu a jeho optimální strukturu.  

V praxi dochází při sestavování dlouhodobého finančního plánu k prolínání jednotlivých 

metod.  U dlouhodobého finančního plánu se však dává přednost především kvalitativní 

metodě, jež verbálně okomentuje vyjádření faktorů, které ovlivňují zajištění plánované 

úrovně zisku, před přesností výpočtů a konkrétní prezentace. Zpravidla se na příštích pět 

let sestavují tyto části: 

 analýza finanční situace, 

 plánovaná rozvaha, 

 plán peněžních toků, 
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 plánovaný výkaz zisků a ztrát, 

 rozpočet investičních výdajů, 

 rozpočet externího dlouhodobého financování. (11) 

 

2.4.4 Strategický plán 

Strategický finanční plán vychází z požadovaných hodnot klíčových ukazatelů 

návratnosti a schválené podnikatelské strategie. Zohledňuje požadavky akcionářů, 

možnosti a limity trhu, výrobních kapacit a dalších zdrojů. Strategický finanční plán 

odráží primárně dopad realizace vytyčených strategických cílů do ekonomických 

výsledků společnosti. Finanční plán se tím stává finančním vyjádřením strategie. 

Smyslem strategického plánu je ověřit, zda je reálné dlouhodobě dosahovat očekávané 

výkonnosti společnosti. Strategický finanční plán se obvykle zpracovává, vzhledem 

k dlouhodobému časovému horizontu plánu, v malém detailu členění. (7) 

 

Jednotlivé fáze strategického finančního plánu: 

 Přípravná fáze - vychází z analytických prací, kdy je nutné provést analýzy tři 

základních oblastí, tj. ekonomického makroprostředí, oborového prostředí a 

portfolia produktů. Zároveň je nutno vycházet i z finanční analýzy 

podniku zaměřené na profitabilitu, rentabilitu kapitálu, likviditu, finanční stabilitu 

a na souhrnné hodnocení ekonomické výkonnosti. 

 Stanovení strategických finančních cílů 

 Hodnotící fáze 

 Konečný strategický plán - na základě získaných výstupů pak můžeme 

přistoupit k sestavení strategického finančního plánu podniku, což je třetím 

krokem. (7) 
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2.4.5 Základní účetní výkazy používané ve finančním plánování 

 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem každého podniku. Je tvořena aktivy a pasivy. 

Aktiva nám poskytují informace o majetkové struktuře podniku. Pasiva obsahují 

informace o zdrojích jeho financování aktiv. 

Rozvaha se řídí dvěma hlavními principy, tj. bilanční princip a princip podvojnosti. 

Bilanční princip udává, že musí být zachována bilanční rovnost, tzn. aktiva = pasiva. 

Princip podvojnosti říká, že všechny hospodářské operace ovlivní vždy alespoň dvě 

rozvahové položky (9). 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje vztahy mezi výnosy, které podnik dokázal vytvořit, a 

náklady, které s vytvořením těchto výnosů souvisejí.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření, který ukazuje, zda je 

podnik za sledované období v zisku nebo ve ztrátě. Výsledek hospodaření je tou 

nejdůležitější položkou výkazu (9). 

Cash flow (přehled o finančních tocích) 

Výkaz cash flow poskytuje přehled o skutečných peněžních tocích, které přicházejí 

(příjmy) do podniku nebo naopak odcházejí (výdaje). Přehled o peněžních tocích nám 

poskytuje informace o reálné finanční situaci podniku (9). 

 

2.5 Analýza rizik 

Každý podnikatelský záměr s sebou nese určitou míru rizika, že očekávané výsledky se 

budou lišit od reality. Z těchto důvodů by součástí každého podnikatelského plánu měla 

být analýza rizik. Tato analýza slouží k předcházení negativních důsledků vývoje 

stanovených rizikových faktorů. Skládá se ze čtyř důležitých kroků. 
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Identifikace rizikových faktorů 

Jedná se o časově náročnou fázi, jelikož zjištění rizik spojených s neprosazením záměru 

na trhu není jednoduché, proto vyžaduje zkušenosti a týmovou práci. (10) 

Kvantifikace rizik 

Zjištěná rizika je potřeba kvantifikovat. Můžeme zde použít vhodné techniky 

kvantifikování nebo selský rozum. V této fázi je nejdůležitější určit míru závažnosti rizika 

a jeho četnost. (10) 

Plánování krizových scénářů 

Plánování krizových scénářů rozumíme jako soupis strategií, plánů a postupů v případě 

jednotlivých rizikových situací s jasným cílem preventivně tyto situace odvrátit či 

zmírnit. Krizové plány musí být dostatečně flexibilní a musí se rychle adaptovat na 

okamžitou krizovou situaci, která v podniku může nastat a nebyla v existujícím krizovém 

plánu. (10) 

Monitoring a řízení 

Jedná se o průběžnou a trvalou kontrolu sledováním rizik. Plán rizik se musí neustále 

aktualizovat na základě posouzení stávajícího stavu tak, aby byl stále aktuální.(10) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

3.1 Segmentace trhu 

Pro podnikatelský záměr je důležité analyzovat a rozpoznat strukturu trhu, do kterého 

chce podnikatel vstoupit. Při segmentaci je celkový trh rozdělen na jednotlivé skupiny 

zákazníků, které chceme zaujmout svým produktem. Segmentace trhu se dělí dle kritérií: 

 geografická, 

 demografická, 

 psychologická. 

3.1.1 Geografické kritérium 

Výběrem geografické pozice bylo zvoleno okresní město Třebíč, které je druhé největší 

město v kraji Vysočina. V Třebíči žije přibližně 36 330 obyvatel. 

V Třebíči je propracovaná městská hromadná doprava, a proto je dostupnost v rámci 

celého města a okolí na velice dobré úrovni. Město je významné svojí historií, a to 

především židovským městem a bazilikou sv. Prokopa, které jsou zapsány na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Dalším významným místem je Karlovo náměstí, které je 

jedno z největších v České republice. 

 

Obrázek 6: Mapa Třebíč (18) 
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3.1.2 Demografické kritérium 

Pohlaví - vzhledem k typu podnikání se předpokládá návštěvnost obou pohlaví. 

Věk - cílová kategorie zákazníků je stanovená od 18 do 72 let. Přitom se předpokládá, že 

lidé mladší 18 let tento typ zařízení tolik nenavštěvují, jelikož nemají vlastní příjem. U 

lidí ve věkové kategorii 72 let a více se předpokládá, že jim dělá potíže někam vyjít a 

tráví většinu svého času doma. 

Vzdělání - v dnešní době platí, že vyšší příjmy mají vzdělanější lidé, avšak vzhledem ke 

zkušenostem, které mohli lidé získat, jestliže si nevybrali studium, toto tvrzení nemusí 

být vždy pravdou. 

Povolání - sehrává zde velkou roli, protože čím vyšší příjem, tím větší možnost, že 

kavárnu navštíví. Povolání by však nemělo bránit potencionálním zákazníkům ke vstupu 

do kavárny. 

Národnost - toto kritérium nemá žádný vliv na návštěvnost kavárny. Předpokládám, že 

nejčastějšími zákazníky budou obyvatelé Třebíče a okolí, kteří se rozhodnou navštívit 

nákupní centrum STOP-SHOP. 

 

3.1.3 Psychologické kritérium 

Z psychologického hlediska budou zákazníci lidé, kteří se rádi společensky baví. Další 

skupinou potencionálních zákazníků mohou být lidé, kteří rádi studují, či pracují v 

klidném prostředí při šálku dobré kávy. V našem případě se bude jednat především o 

zákazníky nákupního centra, kteří se rozhodnou zpříjemnit si svoji zdejší návštěvu. 

 

3.2 PESTE analýza 

3.2.1 Legislativní prostředí 

Pro podnikatele v České republice je stanoveno mnoho legislativních zákonů a právních 

norem, které je omezují nebo značným způsobem zpomalují. Proto dochází v mnoha 

případech k soudním sporům mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty, které trvají 

zbytečně dlouhou dobu, než se vyřeší. V současné době vládne strana, která podporuje 
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podnikání, což by mohlo vést k zlepšení podnikatelské situace v České republice.  Pro 

provozování kavárny a pohostinství je mnoho podmínek, zákonů a nařízení, které se musí 

dodržovat (12):  

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích- definuje úplné podmínky a 

způsoby založení a vedení společností a družstev,  

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce- upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, jejich práva a povinnosti,  

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty- upravuje podmínky, kdy se 

podnikatel musí nebo může stát plátcem k DPH, 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví- definuje účetní jednotky, předmět účetnictví, 

stanovuje základní povinnosti při vedení účetnictví včetně pokut,  

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů- důležitý zákon pro podnikatele, který 

musí podávat daňové přiznání za sebe i za své zaměstnance.  

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech- zákon upravuje: ,,pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování 

nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto 

využívání“,  

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Pro podnikatelskou činnost v oblasti gastronomie jsou stanoveny další speciální 

požadavky v podobě zákonů, vyhlášek či nařízení: 

 zákon č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví a jeho novela č. 274/2003 Sb.,  

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

 nařízení Evropského parlamentu a Rada (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin,  

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

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 
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3.2.2 Ekonomické prostředí 

Velký vliv na podnikání mají zvyšující se daňové zatížení. Zvyšuje se Daň z přidané 

hodnoty, spotřební daně, které mohou snížit poptávku. Také hrubý domácí produkt a 

inflace patří mezi důležité aspekty.  

Hrubý domácí produkt vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených 

za dané období na určitém místě. Tento ukazatel se využívá pro určování výkonnosti 

ekonomiky států. V České republice hodnota Hrubého domácího produktu ve 2. čtvrtletí 

v  roce 2017 dosáhla za druhé čtvrtletí na 4,5%. Tento dobrý výsledek byl zapříčiněn 

zejména politickou a sociální stabilitou, lepším čerpáním evropských dotací a rostoucí 

spotřebou domácností. 

Inflace vyjadřuje míru zvýšení nebo snížení kupní síly obyvatelstva. Důsledkem růstu 

inflace je znehodnocení peněz obyvatel, což má za následek růst cen zboží. Meziroční 

inflace ve třetím čtvrtletí roku 2017 dostala na nejvyšší úroveň od roku 2012. Velký vliv 

růstu cen zapříčinily potraviny, jejichž ceny jsou na maximech, především mléčné 

výrobky. Další příčinou jsou náklady na bydlení a pohonné hmoty. (13) 

3.2.3 Sociální prostředí 

Za důležitým ukazatelem v sociálním prostředí se považuje ukazatel nezaměstnanosti. 

Úřad práce evidoval v červenci 2017 celkem 188 000 uchazečů o zaměstnání, což je 

nejméně od roku 1997. Tento údaj potvrzuje hlad zaměstnavatelů po pracovní síle. 

Nedostatek vhodné pracovní síly se jednak promítá do rychlejšího růstu mezd, zároveň 

ale vytváří bariéru pro další expanzi firem, respektive celých odvětví. Dalším faktorem je 

stupeň vzdělání, který na naši kavárnu nemá takový vliv, avšak jak bylo zmíněno dříve, 

čím vyšší vzdělání, tím větší příjem a větší šance, že nás potencionální zákazník navštíví. 

V Třebíči momentálně není žádná vysoká škola, avšak je zde velký počet kvalitních 

technických oborů, jejichž absolventi odchází na dobře placené pozice. Vysokoškoláci 

nejčastěji do Třebíče přijíždí na víkend, a proto očekáváme vyšší návštěvnost o víkendu 

a o svátcích. Důležité jsou pro nás dny pracovního volna, jelikož lidé mohou vyrazit na 

nákup a navštívit tak naši kavárnu. (14) 
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3.2.4 Technologické prostředí 

V dnešní době je pro firmu velmi důležitá kvalita nabízených služeb a produktů, aby firma 

byla konkurenceschopná. Zákazníci požadují stále kvalitnější služby, a proto musíme 

využívat nové technologie, které stojí nemalé finanční prostředky. Na druhou stranu však 

získáváme konkurenční výhodu, jež může zajistit větší návštěvnost. 

Ačkoliv kavárna není typická pro uplatňování nových technologií, tak je dobré je mít k 

dispozici. Kavárny musí disponovat technologií, která zajistí kvalitní kávu, kterou si 

zákazník objedná. Dalšími technologií je samotná prezentace kávy a samotné kavárny. Je 

velmi důležité prezentovat kavárnu jak na sociálních sítích, tak na vlastních webových 

stránkách. Samozřejmostí v dnešní době je bezdrátové připojení Wi-fi, které zajišťuje 

zákazníkům být stále on-line.  

Webové stránky a prezentace firmy na sociálních sítích musí umět prezentovat náš 

produkt a vyvolat v lidech pocit, že ho musí zkusit. V dnešní době je dle mého názoru 

ideální prezentace na sociálních sítích, jelikož každý telefon má připojení na internet a 

člověk se  okamžitě může podívat, zda návštěva zde stojí za to. V Třebíči perfektně 

funguje na facebookových stránkách skupina „Kde jíst/nejíst v Třebíči“, kam dávají lidé 

fotky a recenze. Proto je důležité nabízet kvalitní produkty, abychom nejen na internetu 

nevypadali jako špatný příklad kavárenství. 

Další technologií je bezhotovostní platba. V dnešní době je tato forma platby zcela 

obvyklá, a proto je důležité nabídnout zákazníkům zaplatit právě touto možností. U 

většiny dnešních karet funguje bezdotyková platba, která je rychlá a pohodlná jak pro 

zákazník tak pro obsluhu. (15) 

 

3.3 Porterův model 

Porterů v model se věnuje vlivu odběratelů a dodavatelů, hrozbě substitutů, současné a 

potencionální konkurenci. 
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3.3.1 Vliv odběratelů 

S ohledem na odběratele nebo zákazníky nově zvažované kavárny lze mluvit o jednom 

hlavním segmentu, a to o nakupujících třebíčského nákupního centra STOP-SHOP. 

Rostoucí příjmy obyvatelstva dle výsledků vývoje nezaměstnanosti můžeme obecně 

vyjednávací sílu těchto zákazníků označit jako menší, a to hned z několika důvodů. Třebíč 

má celkově dle Českého statistického úřadu přibližně 36 330 obyvatel, přičemž 

návštěvníky nákupního střediska se stávají nejen oni, ale i obyvatelé z okolních obcí. 

STOP-SHOP se nachází na okraji města vedle hlavní komunikace vedoucí do města, 

proto zde pravidelně proudí velké množství potencionální klientely. Nákupní středisko 

zde nelze přehlédnout. Produkt lze navíc ve stejné kvalitě jen těžko substituovat, jelikož 

produkt naší kavárny je velmi unikátní. 

3.3.2 Vliv dodavatelů 

Hlavní nabídku společnosti bude představovat rozličná nabídka kvalitních káv, přičemž 

v nabídce bude i drobné občerstvení v podobě sladkého a slaného pečiva. Klíčové je tedy 

pro firmu zajistit především spolehlivé dodavatele kávy, aby byly zajištěny pravidelné 

dodávky. Kavárna bude využívat služby více dodavatelů, čímž si zajistí pravidelný přísun 

zásob. Vedlejší dodavatelé budou tvořit zásoby sladkého a slaného občerstvení. 

3.3.3 Hrozba substitutů 

Káva jako hojně konzumovaný nápoj bývá k dispozici téměř kdekoliv a to v různých 

podobách. Nejčastěji je konzumována jako horký nápoj, není však výjimkou, kdy je 

podávána chlazená. Zde hodně závisí na preferencích zákazníka. Ti, kteří mají s kávou 

spojené i odpočinkové posezení a celkovou pohodu, jistě ocení možnost posezení v naší 

kavárně a široký výběr kvalitních káv. V případě, že má káva sehrát roli pouze jako 

doplnění zdroje kofeinu, může být nahrazena i rychlou kávou z automatu či Kauflandu.  

3.3.4 Stávající konkurence 

Jelikož se v lokalitě vyjma fastfoodového VietRice nenachází místo umožňující 

návštěvníkům posedět a relaxovat, není pro nás problematika současné konkurence příliš 

velkým tématem. Fastfood VietRice se orientuje nabídku zejména rychlých asijských 

specialit a sladkých nápojů. Ačkoliv nabízí možnost posezení ve vnitřních prostorech, 

v očích veřejnosti nepředstavuje příliš lákavé prostředí pro posezení s přáteli. 
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I přes to, že jsem téměř žádnou hrozbu ze strany stávající konkurence nezaznamenal, bude 

i tak zapotřebí vytvořit takovou nabídku, která není momentálně dostupná, a to s ohledem 

na požadavky zákazníků. Tato část bude detailněji probírána v části vlastního 

marketingového výzkumu, kde je detailněji sledováno, o které produkty by v případě 

vzniku nové kavárny měli zákazníci největší zájem.  

3.3.5 Nová konkurence 

Mezi výraznější bariéry, jež mohou bránit vstupu do odvětví, bude patřit jistě finanční 

náročnost. Z počátku podnikání bude třeba vynaložit větší množství finančních 

prostředků a i přes současnou možnost financování podnikání pomocí úvěrů nemusí být 

tato investice z hlediska návratnosti výhodná. Podnikatel bude muset nést riziko, že o 

nabízené služby nebude zájem.  

Jelikož se v dané lokalitě dosud podobné zařízení nevyskytuje a konzumace kávy patří ke 

každodenním činnostem, může toto odvětví přitahovat nové podnikatele, hledající své 

uplatnění v tomto oboru. Administrativní náročnost související se zahájením podnikání 

se může mírně lišit v rámci zvolené formy podnikání. 

 

3.4 Vlastní marketingový výzkum 

Abych mohl stanovit přesnou strategii, provedl jsem dotazníkový výzkum. Šetření 

probíhalo ve dnech 20. srpna 2017 až 3. září 2017 a zúčastnilo se ho 150 respondentů. 

Hlavním důvodem bylo zjistit, zda by lidé uvítali kavárnu ve STOP SHOPU Třebíč a jaký 

druh kávy či pokrmů by u nás rádi ochutnali.  

Rozhodl jsem se oslovit lidi pouze z Třebíče a okolí, kteří nám dotazník zodpověděli. 

Z celkového počtu respondentů bylo 45% mužů a 55% žen.  
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Graf 2: Pohlaví 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou respondentů byli lidé ve věku od 16 do 25 let, 

kterých bylo 30 %. Druhou nejpočetnější skupinou (28 %) byli respondenti ve věku od 

26 do 45 let. Avšak v dotazníku jsou zastoupeni i lidé ve vyšších věkových kategoriích. 
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Všichni respondenti odpovídající na dotazník znali STOP SHOP v Třebíči, což je pro 

relevantní výsledky nezbytné. Ze 70 % respondentů, kteří běžně navštěvují kavárny, je 

pouze 35 % spokojeno se sítí kaváren v městě Třebíč. Což jasně ukazuje, že by mohla 

naše kavárna uspokojit potřeby lidí žijící v Třebíči, které očividně dosavadní trh služeb 

nesplňuje.  

To potvrzuje i další výsledek, který ukazuje, že 90 % lidí by uvítalo ve STOP SHOPU 

Třebíč kavárnu, která by jim poskytla příjemné posezení. Domnívám se, že většina 

potenciálních zákazníků by se k nám přišla občerstvit během svých nákupů, ale není zde 

vyloučeno, že k nám zavítají lidé jen tak, třeba i během volného času o víkendu.  

Proto jako jedna z prvních otázek musí být položena: Jak často navštěvujete kavárnu? 

Nejčastější odpovědí je 2x až 3x měsíčně, což v grafu zaujímá 33 %. Návštěva kavárny 

by u potencionálních zákazníků proběhla v době, kdy klient navštíví primárně obchod 

s potravinami a při té příležitosti si najde čas na konzumaci kvalitní kávy. Druhou 

nejčastější odpovědí je 2x až 5x ročně v grafu 27 %. Třetí nejčastější variantou je návštěva 

1x týdně. Tato možnost v grafu zaujímá 17%. Jedná se především o ženskou část 

populace, která chodí pravidelně nakupovat. 2x až 3x týdně navštíví naši kavárnu 15%. 

Toto číslo představují převážně zaměstnanci celého obchodního střediska, kteří by rádi 

uvítali možnost zajít na kávu a trochu si odpočinout o pracovních přestávkách. Naši 

kavárnu navštíví 1x za rok 8% lidí, tito lidé jdou kávu pouze vyzkoušet, ale stále dávají 

přednost domácí, levnější variantě.  

 

Graf 4: Četnost návštěv kavárny  

(Zdroj: vlastní tvorba) 
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Dalším z důvodů, proč jsem provedl průzkum, bylo pečlivé sestavení denní nápojové i 

pokrmové nabídky. Jelikož kavárna chce nabízet nejen kvalitní služby, ale také kvalitní 

pokrmy a nápoje, je nezbytné zjistit preference našich potencionálních zákazníků. 

Jedním z prioritních produktů v  kavárně bude samozřejmě káva. Kávu budeme 

připravovat nejrůznějšími způsoby vždy s důrazem na její chuť a kvalitu. Na základě 

výsledků z dotazníku jsem vytvořil nabídku kávy, již lidé nejvíce preferují. Za nejvíce 

oblíbené patří espresso, cappuccino a café latté. Oblíbené jsou také speciality z kávy jako 

je ledová káva či řecké frappé, žádané především v letních měsících. Na základě výsledků 

z dotazníku jsem si potvrdil, že lidé nejraději zajdou na dobré espresso, ale určitě 

uspokojíme i ty, kteří by si chtěli pochutnat na tradiční turecké kávě. Proto do nápojového 

lístku zařadím i méně preferované kávy, aby lidé mohli ochutnat něco nového. V nabídce 

budeme mít i filtrovanou kávu, kterou získáme pomocí frenchpressu, vacuum pot či 

aeropressu.  

 

 

Graf 5: Preference druhu kávy  

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Kavárna chce nabízet nejen sladké dezerty, ale také uspokojit lidi, kteří si rádi pochutnají 

na slaných pokrmech. Mezi respondenty vedly sladké dezerty jako například medovník, 

ovocné a čokoládové dorty, zmrzlinové poháry a tiramisu. Přesné výsledky ukazuje graf 
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Graf 6: Preference sladkých dezertů  

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Podle výsledků dotazníkového šetření by potencionální zákazníci uvítali i slané dezerty 

– pokrmy. Na grafu 7 je vidět, že nejvíce respondenty lákají mini pizzy. Dále by rádi u 

nás ochutnali slané koláče, plněné croissanty, ale také slané tyčinky nebo preclíky.  

 

Graf 7: Preference slaných pokrmů  

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Další druhy kávy s nejvyššími preferencemi bude kavárna využívat v denní akční 

nabídce, ve které si zákazník zvolí druh kávy a dezert. Tyto akční nabídky jsou u 

zákazníků velice žádané, což potvrzuje i dotazníkové šetření, ve kterém 95 % 

respondentů uvedlo, že by uvítali zvýhodněnou cenu na akční menu – káva + dezert. 
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V těchto akčních nabídkách se bude nabízet určitě espresso, cappuccino a café latté. Tyto 

tři druhy kávy jsou i podle dotazník u nejvyhledávanější, proto jsem se rozhodl je také 

přidat k akčním nabídkám, které zákazníci jistě ocení.  

Další otázkou v dotazníku byla průměrná útrata v kavárně. Podle průzkumu nejvíce 

respondentů (70 %) je ochotno zaplatit částku mezi 86–125 Kč. Dále je z grafu č. 7 patrné, 

že 15 % lidí by uvítalo cenu v rozpětí 50–85 Kč. Pokud bych přemýšlel o částce 126 Kč 

a více, pouze 15 % respondentů by bylo ochotno si menu koupit. Avšak záleží na kvalitě 

servírovaných pokrmů a kávy.  

 

Graf 8: Průměrná výše útraty 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Důležitým faktorem je také vybavení kavárny a její doplňkové služby. V předposlední 

otázce jsem se respondentů ptal: Jaké vybavení v kavárně oceníte? 

Jak je vidět z grafu, tak nejvíce zákazníků vyžaduje připojení na internet. V dnešní době 

si myslím, že připojení Wi-fi je nezbytností, a proto v naší kavárně nesmí chybět. Tuto 

možnost zvolilo 85% respondentů, 68% dotazovaných by mělo zájem o klidnou část 

kavárny, kde by si například mohli přečíst knihu. Zajímavou možností jsou též 

interaktivní tabule, které zákazníka seznámí s kávou (druhy, historií, možnostmi 

podávání a mnoho dalších užitečných informací) – 44 %. Dalších 20% by mělo zájem o 

dětský koutek. 
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Graf 9: Vybavení kavárny 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza ukazuje podniku jeho silné a slabé stránky (interní faktory), příležitosti a 

hrozby (externí faktory).  Silné a slabé stránky podniku můžeme do jisté míry sami 

ovlivnit. Příležitosti a hrozby, nebo-li rizika společnosti, nemůže samotný podnikatel 

ovlivnit. Ze SWOT analýzy budeme vycházet při strategickém plánování. 

Z analýzy vyplývá, že naše kavárna „Coffia“ má mnoho silných stránek, naopak slabých 

stránek moc není. Může nás ovlivnit mnoho hrozeb z venku, nejvíce nás může ovlivnit 

nedostatek zákazníků. 
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Tabulka 1: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Lokalita kavárny – v nákupním centru Vysoké prvotní náklady 

Široká nabídka sortimentu Vyšší cena nabízeného sortimentu 

Příjemné prostředí kavárny, nekuřácké 

prostředí 

Nezkušenost začínajícího podnikatele 

Možnost parkování přímo před kavárnou Začínající podnik, který zákazníci neznají 

Příjemný personál, kvalifikovaní 

zaměstnanci 

 

Kvalita produktů a služeb  

Letní zahrádka před kavárnou  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Malá konkurence Nízká návštěvnost a zisky 

Zvyšující se poptávka po kvalitních 

produktech. 

Navýšení nájmu 

Mezera na trhu Vstup nových konkurentů na trh 

Rozšíření sortimentu a služeb – teplé 

občerstvení 

Ekonomická situace 

Růst průměrných mezd Zvýšení cen vstupů 

 

3.6 Formulace závěrů analýz 

Vzhledem k atraktivitě prostředí a potencionálních silných stránek nového podniku bude 

zvolená alternativní strategie SO (strengths – opportunities).  

Při této strategii se podnik zaměří při vzniku na vybudování silných základů a bude dbát 

na získání kvalifikovaných pracovních sil a používání kvalitních surovin a ingrediencí.  

Přihlédneme-li k tomu, že v okolí není žádný přímý konkurent a návštěvnost daného 

nákupního centra je vysoká, dá se daný trh považovat za velmi atraktivní. Existují sice 

poměrně vysoké bariéry vstupu týkající se vybavení kavárny, ale vzhledem k počtu 

potencionálních zákazníků, kteří, jak ukázal výzkum, by přivítali otevření obdobného 

zařízení v blízkosti nákupního centra, by byla návratnost poměrně vysoká.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se budu zabývat vlastním návrhem podnikatelského plánu. 

4.1 Základní představení firmy 

 

 

Obrázek 7: Logo kavárny 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Obchodní název:   Coffia, s.r.o. 

IČO:    987456213 

Adresa provozovny:  Spojovací 1345, 674 01 Třebíč 

Předmět podnikání: Hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené     

v přílohách 1-3 ŽZ 

Datum založení společnosti: 1. srpna 2018 

Kontakt:   Bc. Lukáš Hakl 

lukashakl@email.cz 

+420 607 921 006 
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4.2 Shrnutí 

Kavárna Coffia, s.r.o., se zabývá primárně přípravou kvalitní výběrové kávy od 

prověřených dodavatelů. Kávu připravuje pomocí profesionálních kávovarů a pro 

náročnější zákazníky pomocí alternativních metod přípravy filtrované kávy, jako 

například FrenchPress, Aeropress, Vacuum Pot. Kromě toho se zaměřuje na prodej 

sladkého a slaného pečiva, koláčů a dalších dezertů od místních pekařů a cukrářů.  

Hlavním cílem této kavárny je uspokojit poptávku zákazníků nákupního střediska STOP 

SHOP Třebíč a také zaměstnanců, kteří v nákupním centru pracují. Cílovými zákazníky 

jsou vlastně všichni, kteří navštěvují toto nákupní centrum a chtějí si zpříjemnit svůj 

nákup pochutnáním si na kvalitní kávě, nadýchaném pečivu a desertech domácí výroby. 

Mohou také využít možnost koupě kávy s sebou. V kavárně Coffia se její zaměstnanci 

snaží přistupovat k zákazníkovi osobně a s příjemným dojmem, každý zaměstnanec 

poskytne dostupné informace o druhu, surovinách, původu připravované kávy tak, aby 

byl zákazník spokojen nejen s výrobkem, ale i nově nabytými zajímavými informacemi. 

Vizí společnosti je snaha o osvětu kávové kultury v Třebíči, dále vnést mezi zákazníky 

nové informace o profesionální přípravě kávy a rozdílem mezi ní a kávou připravovanou 

doma. 

Pro naplnění cílů a vize společnosti je kromě nadšení zakladatelů zapotřebí také 

zkušenosti a dovednosti v oboru. Je proto vhodné zmínit, že v kavárně pracují 

zaměstnanci, kteří mají za sebou dlouholeté zkušenosti v přípravě kávy. Zaměstnanci 

absolvovali například kurzy tzv. latte art, tedy kreslení do kávy, u kterého je podstatou 

příprava perfektní mléčné pěny. Za pomocí těchto nabytých zkušeností je v kavárně 

dobrý tým, který se nebojí náročných zákazníků. 
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Obrázek 8: latte art (19) 

4.3 Popis produktu a podnikatelské příležitosti 

Kavárna Coffia se chce specializovat na kvalitní kávu a její profesionální přípravu. To 

vyžaduje výběr zkušeného a spolehlivého dodavatele kvalitní kávy, dále také 

profesionální vybavení kavárny, jakou je pákový kávovar, profesionální mlýnek a 

v neposlední řadě vyškolená obsluha. Tyto faktory jsme zohlednili a dospěli k tomu, že 

se celkový produkt bude odvíjet zejména od kávy a kávových produktů. Výběrová káva, 

která bude dodávána naším dodavatelem, nebude jednoho druhu, avšak její nabídka bude 

závislá na aktuální sklizni. Druhy káv se odlišují svou aciditou, sladkostí, čistotou, 

komplexností a charakteristickým výrazem. Kávu budeme nakupovat od našeho 

dodavatele v rámci programu „Káva z rukou farmáře“ identifikovanou jménem farmáře 

a maximálním množstvím informací.  

 

 

Obrázek 9: Káva z rukou farmáře (20) 
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Konkrétní nabídka námi připravovaných káv je uvedena v nápojovém lístku v příloze 

dokumentu. Budeme nabízet běžné druhy kávy jako je Espresso, Cappucino, Americano., 

ale také rádi připravíme tradiční tureckou kávu nebo skvělou filtrovanou kávu. Například 

káva Americano je černá káva, a proto může být zdarma doplněna mlékem, dále za 

poplatek budeme nabízet k veškerým druhům šlehačku, ochucené sirupy, med atd. Kromě 

těchto káv, které budeme připravovat pomocí pákového profesionálního kávovaru, 

budeme také nabízet výběrovou kávu připravovanou pomocí již výše zmíněných metod, 

jako jsou FrenchPress, Aero press a Vacuum Pot.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Alternativní metody přípravy kávy (21) 

 

Dalšími produkty v naší kavárně jsou sladké, slané pečivo a dezerty s chutí jako od 

babičky. Tyto produkty budou vždy domácí a čerstvé. Druhy a varianty chceme 

obměňovat v závislosti na období a požadavků zákazníků. 

Dále bychom chtěli v letních měsících vyrábět i vlastní nápoje, jako jsou domácí 

limonády, džusy, ledové nápoje atd. Čaje a další lahvové nealkoholické nápoje odebíráme 

od dodavatelů. 

Celkový produkt je doprovázen službami, které může zákazník využít. Jedná se například 

o kávu s sebou, dochucení nápojů (cukr, smetana, sladidlo, atd.), možnost půjčení 

denního tisku či časopisů a samozřejmostí je připojení Wi-fi. V naší kavárně je též toaleta, 

kterou mohou zákazníci využít a nemusí chodit do přilehlého supermarketu. 
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4.4 Lokalita 

Pro založení naší kavárny jsme si vybrali nákupní zónu STOP SHOP v Třebíči. Jde o 

největší nákupní centrum, kde hlavním tahákem je supermarket Kaufland. Dále se zde 

nachází obchod se sportovním vybavením Sportisimo, obchody s obuví jako jsou 

Deichmann a Baťa, elektro OK a v neposlední řadě obchody s oblečením C&A, KIK, 

TAKKO fashion, PEPCO. Jedinou „restaurací“ v tomto středisku je VietRice, která 

nabízí fastfood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Mapa Třebíč 

 (zdroj: úprava zdrojového obrázku (25)) 

 

Obrázek 12: STOP SHOP Třebíč (22) 
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4.5 Vize společnosti  

Kavárnou Coffia chceme vytvořit místo, kde si hosté dobře odpočinou, dají si vynikající 

kávu a spojí nakupování s příjemným posezením v dobré kavárně a budou se k nám rádi 

vracet. 

Coffia je kavárnou, která je založena především na kvalitě produktů, přípravě káv, dalšího 

občerstvení a osobním přístupu. Základním konceptem kavárny Coffia spočívá v nabídce 

té nejlepší kávy, za více než běžnou cenu. Kavárna také nabízí kvalitní čaje, vynikající 

zákusky a vše, co ke kavárně patří. Klidné a příjemné posezení pro malé i velké, 

samozřejmostí je připojení na internet, nebo jen tak pro posezení s přáteli. Pokud zrovna 

zákazník nemá moc času, kávu i zákusek nabízíme sebou na cestu či do práce. 

 

4.6 Marketingový plán 

Z analýzy trhu je zřejmé, že o podnik by potencionálně měl být zájem. V první fázi je 

nutné sestavit marketingový plán, který přiláká zákazníky. Marketingový plán obsahuje 

marketingový mix zaměřený na cenovou, produktovou, distribuční a komunikační 

politiky. Dále je jejím obsahem reklama a podpora prodeje. 

Produktová politika 

Hlavním produktem kavárny „Coffia“ je kvalitní a chutná káva, kterou získáváme od 

spolehlivých dodavatelů. Jelikož je káva stěžejním produktem, je kladen důraz na kvalitu 

její přípravy. K tomu účelu kavárna „Coffia“ disponuje profesionálním kávovarem a také 

alternativními prostředky na přípravu kávy, jako je aeropress, frenchpress a vacuum pot. 

Dále kavárna bude nabízet každý den sladké a slané dezerty. Dorty, zákusky a domácí 

dezerty jsou dodávány našimi prověřenými dodavateli. Podle poptávky by byla možnost 

dodání dortů na zakázku. 

Distribuční politika 

Kavárna „Coffia“ bude distribuovat produkty a služby v pronajaté provozovně na okraji 

města Třebíče, v nákupním centru STOP SHOP. V tomto nákupním centru není žádná 

kavárna či jiné příjemné prostředí, kde by lidé mohli trávit čas.  
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Cenová politika 

Ceny produktů a služeb budou stanoveny na základě marketingového výzkumu, aby byly 

pro zákazníky přijatelné. Avšak zároveň musíme dbát na to, aby byly pokryty všechny 

náklady a dosažena určitá výnosnost, kterou jsme stanovili ve výši 20 %. 

Komunikační politika 

Komunikační politika si klade za cíl informovat potencionální zákazníky o vzniku nové 

kavárny a tím je přilákat k návštěvě. Naším cílem je informovat co nejširší okruh 

potencionálních zákazníků, a proto na začátku podnikání potřebujeme mít dostatečné 

finance. 

Velký význam pro zákazníka mají informace, jež nejčastěji vyhledávají na internetu. Tato 

část bude zajištěna vlastními webovými stránkami, kde budou uvedeny základní 

informace týkající se názvu a umístění provozovny, provozní doby, cen a základní 

informace ohledně nabídky produktů a služeb. Informace budou pravidelně 

aktualizovány. Nezbytné je vhodně webové stránky upravit, kdy je třeba nejen ovládat 

princip tvorby webu, ale také je nutná znalost umisťování reklam a dále např. komunikace 

se zákazníkem skrze internet. Společnost Google v tomto směru umožňuje bezplatně 

získat znalosti z online marketingu, které přispívají k růstu firmy a kariérnímu rozvoji. 

Znalosti jsou čerpány skrze online kurz, jehož výstupem je certifikát o absolvování kurzu. 

Druhým internetovým zdrojem informací bude sociální síť Facebook, která se těší velké 

oblibě. Díky bezplatné základní verzi (bez používání facebookových reklam) a snadnému 

používání bude dalším významným zdrojem informací. Díky možnosti „získávání přátel“ 

a komentování fotek a příspěvků může kavárna získat rovněž důležitou zpětnou vazbu. 

V průběhu podnikání může touto cestou zjistit například pomocí ankety zájem o nové 

produkty, případně spokojenost stávajících zákazníků se současnou nabídkou. 

 

4.7 Obchodní plán 

Obchodní plán obsahuje nákupní a prodejní činnost v podniku. 
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4.7.1 Nákup zboží a výběr dodavatelů 

Do společnosti bude zboží dodávat více dodavatelů, s nimiž budou uzavřeny smlouvy na 

pravidelné dodávky. Hlavním dodavatelem kávy bude firma Káva z rukou farmáře, která 

nabízí kvalitní kávu s velkým výběrem. Nealkoholické nápoje, budeme odebírat výrobky 

od Coca-Coly od dodavatele HBC Česká republika s.r.o.. Alkoholické nápoje bude 

zajišťovat firma JIPA Bauer, s.r.o., která se na tento druh nápojů specializuje. Zákusky a 

slané výrobky budeme odebírat od firmy LESSL - Viola, s.r.o. z Jaroměřic nad Rokytnou, 

jelikož tato firma má dobré reference a všechny zákusky si připravuje sama. 

Tabulka 2 : Přehled dodavatelů 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Dodavatel Druh dodávaného zboží 

Káva z rukou farmáře -  

http://www.kavazrukoufarmare.cz/ 

káva 

HBC Česká republika, s.r.o. nealkoholické nápoje 

JIPA Bauer. s.r.o. alkoholické nápoje 

LESSL - Viola, s.r.o. zákusky a slané výrobky 

 

4.7.2 Prodej zboží a poskytování služeb 

V kavárně bude pracovat jedna číšnice a jeden barista. Zákazníci budou obsluhování u 

stolu nebo u kávy s sebou budou obslouženi u baru. Platit bude zákazník na konci 

návštěvy, a to kartou či hotově. Kavárna bude mít jasně stanovenou otvírací dobu, avšak 

ta se může měnit v případě svátků a dnů, kdy obchodní středisko navštěvuje více lidí. 

Samozřejmostí je možnost připojení k Wi-Fi. 

4.7.3 Skladování zásob 

Na začátku podnikání si bude zásobování zajišťovat sám majitel kavárny, avšak v 

průběhu dalšího podnikání tuto činnost převezme zodpovědný vedoucí. Vzhledem k 

rychlosti dodání zboží není nutné vytvářet přehnaně velké množství zásob. K evidenci 

zásob budeme využívat metodu FIFO tak, aby nedošlo k zbytečným ztrátám. Pro kontrolu 

bude využíván interní program, který bude propojen s pokladním systémem, a díky tomu 

budeme vědět, kdy a jaké zboží doobjednat. Navíc bude prováděna fyzická inventura 

zásob každý měsíc. 



53 

 

4.8 Organizační plán 

V případě organizačního plánu bude mít firma jednoduchou organizační strukturu, jelikož 

se jedná o malou firmu. Ve vedení firmy je samozřejmě majitel, který bude zaměstnávat 

jednu číšnici a baristu. Číšnice v případě, že barista bude nepřítomen, je plně schopná 

obsloužit zákazníka. Zaměstnanci, jak bylo už zmíněno výše, musí mít zkušenosti se 

servírováním kávy či absolvovaný baristický kurz. V případě vyššího zájmu bude 

zaměstnán další barista/číšník. Všichni budou zaměstnáni na plný úvazek. 

Majitel bude v začátcích podnikání řídit celý chod společnosti sám, avšak později je v 

plánu převést zodpovědnost na pracovníka, který se stane vedoucím kavárny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvírací doba 

Pondělí – Pátek:  8:30 – 18:00 

Sobota:              13:00 – 19:00 

Neděle:   zavřeno 

Otvírací dobu jsem nastavil orientačně a v průběhu chodu kavárny se upraví podle 

návštěvnosti. Otvírací dobu jsem stanovil takto, protože obchody v nákupním centru 

otevírají v 9:00 a končí ve 20:00. Ve všedních dnech předpokládám, že otvírací dobu v 

8:30 využijí především starší lidé a zaměstnanci obchodů, kteří si u nás mohou vychutnat 

kávu ještě před tím, než se obchody otevřou. O víkendu v ranních hodinách nápor 

Obrázek 13: Organizační struktura  

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Majitel 
firmy

Barista Číšnice
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neočekávám, naopak si myslím, že lidé jezdí do obchodů později a využijí možnost si dát 

kvalitní odpolední kávu. V neděli bude mít kavárna zavřeno, jelikož si myslím, že nebude 

mnoho zákazníků v nákupním centru. Navíc by v kavárně musel pracovat další 

zaměstnanec, abychom vyhověli zákoníku práce. 

4.9 Finanční plán 

Finanční plán jsem rozdělil do tří částí. První částí budou předpokládané příjmy, druhá 

část budou předpokládané výdaje a třetí část budou přehledy o peněžních tocích za 

počátečních pět let podnikání. Některé části budou hodnoceny v reálné, pesimistické a 

optimistické variantě. Ceny jsem uvedl včetně DPH, pokud nebude uvedeno jinak. 

4.9.1 Předpokládané příjmy 

V předpokládaných příjmech jsem vycházel z počtu návštěv kavárny z dotazníkového 

šetření, který je zpracován v kapitole 3.4 

Reálná varianta 

Pro určování návštěvnosti jsem vycházel z údajů v dotazníku, ve kterém respondenti 

odpovídali na otázku „Jak často navštěvujete kavárnu?“. Předpokládám průměrnou 

návštěvnost 60 lidí denně s průměrnou útratou 115,- Kč bez DPH. Po odečtení 13 dní 

státních svátků a přibližně 20 dní, ve kterých budeme provádět inventuru či potřebné 

provozní změny, tak zbývá 332 dní, kdy podnik bude v provozu.  

Tržby za den vycházející z mého odhadu tedy činí 6 900,- Kč za den, což za rok dělá 

2 290 800,- Kč za rok. V reálné variantě předpokládám postupný růst návštěvnosti 

přibližně o 10 %. 

Tabulka 3: Předpokládané příjmy – reálná varianta 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Rok Počet hostů Reálná varianta 

1. 19 920 2 290 800,- 

2. 21 912 2 519 880,- 

3. 24 103 2 771 845,- 

4. 26 513 3 048 995,- 

5. 29 165 3 353 975,- 
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Pesimistická varianta 

U této varianty budu předpokládat pokles návštěvnosti o 20 % oproti variantě reálné a 

průměrná útrata klesne na 95,- Kč. Tuto variantu může vyvolat mnoho faktorů, například 

pokles návštěvnosti celého nákupního střediska, kterou do jisté míry ovlivňuje Kaufland, 

jenž je v tomto centru nejnavštěvovanějším obchodem. Dalším možným faktorem může 

být vznik dalších kaváren, jelikož v Třebíči je kaváren stále nedostatek.  

Tabulka 4: Předpokládané příjmy – pesimistická varianta 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Rok Počet hostů Pesimistická varianta 

1. 15 936 1 513 920,- 

2. 16 733 1 589 635,- 

3. 17 570 1 669 150,- 

4. 18 449 1 752 655,- 

5. 19 371 1 840 245,- 

 

Optimistická varianta 

U optimistické varianty naopak budu předpokládat zvýšení návštěvnosti 20 % a nárůst 

průměrné útraty na 120,- Kč. U optimistické varianty předpokládám, že klesne inflace 

na 2,3 % a i nadále se bude snižovat nezaměstnanost. Platy podle odborníků budou pořád 

růst, a proto potencionální zákazníci budou mít dostatek financí využít našich služeb a 

vychutnat si v naší kavárně kvalitní kávu. 

Tabulka 5: Předpokládané příjmy – optimistická varianta 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Rok Počet hostů Optimistická varianta 

1. 23 904 2 868 480,- 

2. 28 685 3 442 200,- 

3. 34 422 4 130 640,- 

4. 41 307 4 956 840,- 

5. 49 558 5 946 960,- 
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4.9.2 Předpokládané náklady 

Předpokládané náklady jsem rozdělil podle jejich vzniku takto: zřizovací náklady, 

náklady na rekonstrukci prostor, vybavení kavárny, propagační náklady, mzdové náklady 

a provozní náklady. 

Zřizovací náklady 

Do zřizovacích nákladů jsem zařadil náklady spojené se založením společnosti. 

Tabulka 6: Zřizovací výdaje 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zřizovací náklady 

Výpis z rejstříku trestů 150,- 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 3 400,- 

Ověřování listin a podpisů, další 

stejnopisy 

750,- 

Ohlášení živnosti 1 000,- 

Návrh na prvozápis do obchodního 

rejstříku 

5 000,- 

Výpis z obchodního rejstříku 100,- 

Výpis z živnostenského rejstříku 200,- 

Celkem 10 600,- 

 

 

Náklady na rekonstrukci prostor 

Zde jsou náklady spojené s přizpůsobením prostor na potřeby kavárny. Jedná se o stavbu 

rozdělujících zdí a baru včetně celkové stavební úpravy a finální výmalby. Cena v tabulce 

je odhadnuta stavbyvedoucím společnosti Archatt s.r.o.  
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Tabulka 7: Náklady na rekonstrukce 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na rekonstrukci 

Větší stavební úpravy 145 000,- 

Menší stavební úpravy – „ doladění“ 32 000,- 

Výmalba 13 000,- 

Celkem 190 000,- 

 

Náklady na vybavení kavárny 

Do vybavení kavárny jsem zahrnul, jak dlouhodobý, tak drobný majetek. Dlouhodobý 

majetek jako bar, židle, stoly a jiný nábytek pořídíme v obchodě Ikea a náklady spojené 

s tvorbou kávy na www.dokonalakava.cz/vybaveni-kavarny/.  

Tabulka 8: Náklady na vybavení kavárny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na vybavení kavárny 

Stoly a židle                                      80 000,- 

Barový pult – umyvadlo, nerezové 

doplňky 

                                    41 000,- 

Dekorace a osvětlení 17 000,- 

Police a skříň 8 000,- 

Vybavení dětského koutku 15 000,- 

Kávovar 106 000,- 

Chladící a mrazící zařízení 45 000,- 
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Myčka 16 000,- 

Mlýnek na kávu 35 000,- 

Vinotéka 21 000,- 

Výrobník ledu 12 000,- 

Nádobí 24 000,- 

Pokladna s internetem 30 000,- 

Software k online pokladně 4 000,- 

Tiskárna  10 000,- 

Interaktivní tabule 41 000,- 

Hudební aparatura 14 000,- 

Internetový router 2 000,- 

Alternativní přístroje na výrobu kávy 15 000,- 

Celkem 536 000,- 

 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Do této skupiny jsem zařadil nakupovaný majetek nad 40 000,- Kč, kromě položky stolů 

a židlí, kde jedná o jejich celkovou cenu. V dlouhodobém majetku jsou též zařazené větší 

stavební úpravy, které zvýšili cenu pronajímané budovy, což je technické zhodnocení. 
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Tabulka 9: Dlouhodobý majetek 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dlouhodobý hmotný majetek  

Větší stavební úpravy 145 000,- 

Barový pult – umyvadlo, nerezové 

doplňky 

41 000,- 

Kávovar 106 000,- 

Chladící a mrazící zařízení 45 000,- 

Interaktivní tabule 41 000,- 

Celkem 378 000,- 

 

Provozní náklady – odpisy DHM 

 U dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 378 000,- jsem zvolil rovnoměrné 

odepisování ve 2. skupině. (první rok: 11%, další roky: 22,25%) 

Tabulka 10: Odpisy Dlouhodobého hmotného majetku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Odpisy 

DHM 

41 580,- 84 105,- 84 105,- 84 105,- 84 105,- 

 

Propagační náklady 

Aby byla kavárna úspěšná, musí o ní být slyšet a musí se o ní mluvit. Náklady na 

propagaci budou první rok nejvyšší, jelikož musíme vytvořit webové stránky, zaplatit 

reklamu na internetu a na sociálních sítích. Uvažoval jsem zde také o rádiové reklamě a 

prvních propagačních akcích, které budou pořádány v rámci otevření kavárny.  
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Tabulka 11: Propagační náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Webové stránky 10 000,- 2 000,-  2 000,- 2 000,- 2 000,- 

Propagační letáky, vizitky 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- 2 500,- 

Inzerce v Horáckých novinách 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- 

Celkem 13 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 

 

Mzdové a osobní náklady 

Do mzdových nákladů je zahrnuta mzda číšnice, baristy a také podnikatele přičemž oba 

zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr.  

Podnikatel v prvním roce bude pobírat hrubou mzdu 18 000,- Kč a v dalších letech se mu 

bude zvyšovat o 2 000,- Kč.  

Barista bude mít hrubou mzdu 20 000,- Kč, v dalších letech se bude hrubá mzda zvyšovat 

o 1 000,- Kč. 

Číšnice bude mít hrubou mzdu 19 000,- Kč, v dalších letech, tak jako u baristy se hrubá 

mzda bude zvyšovat o 1 000,- Kč. 

Tabulka 12: Mzdové náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Společník 

Hrubá 

mzda 
216 000,- 240 000,- 264 000,- 288 000,- 312 000,- 

SP a ZP 

- firma 
73 440,- 81 600,- 89 760,- 97 220,- 106 080,- 
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Barista 

Hrubá 

mzda 
240 000,- 252 000,- 264 000,- 276 000,- 288 000,- 

SP a ZP 

- firma 
81 600,- 85 680,- 89 760,- 93 840,- 97 920,- 

Číšnice 

Hrubá 

mzda 
228 000,- 240 000,- 252 000,- 264 000,- 276 000,- 

SP a ZP 

- firma 
77 520,- 81 600,- 85 680,- 89 760,- 93 840,- 

CELKEM 916 560,- 980 880,- 1 045 200,- 1 108 820,- 1 173 840,- 

 

Provozní náklady - reálná varianta 

Provozními náklady jsou všechny náklady spojené s provozem kavárny. Tyto náklady 

jsem vypočítal pro optimistickou, reálnou a pesimistickou variantu. 

Hlavní položkou v provozních nákladech jsou náklady spojené s nákupem zboží, které se 

bude spotřebovávat v kavárně. Výši těchto nákladů jsem stanovil pomocí základní marže, 

která činní 60 % tudíž náklady za zboží tvoří zbylých 40% tržeb. Základní marži jsem 

takto stanovil po rozhovoru s provozním z jedné třebíčské kavárny na náměstí. 

Další významnou položkou provozních nákladů je nájem, který jsem si vyžádal od 

provozovatele nákupního střediska STOP SHOP. Cena nájemného činní 19 400,- Kč 

měsíčně. Do nájmu též musím zahrnout energie, které jsou odhadnuty na 6 500,- Kč za 

měsíc. 

Aby byla kavárna tzv. „online“ započítal jsem zde internet spojený s mobilním tarifem 

od společnosti T-Mobile a. s.. Cena mobilního tarifu s neomezeným voláním je 799,- Kč 

měsíčně. Cena za internet „Na doma“ s rychlostí 50 Mb/s je 499,- Kč za měsíc. (23) 

V kavárně bude hrát rádio, a proto musím do provozních nákladů přičíst rozhlasový 

poplatek, který činní 45,- Kč za měsíc. Jestliže v kavárně budeme pouštět hudbu nejenom 

z rádia, musíme zaplatit autorské poplatky ochrannému svazu autorskému pro práva 
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k hudebním dílům (OSA) 186,- Kč měsíčně a také společnosti výkonným umělců 

(INTERGRAM) ve výši 173,- měsíčně. 

Dalším důležitým nákladem je pojištění, které bude od společnosti Kooperativa a. s., 

konkrétně balíček START PLUS. Cena pojištění za rok je 12 000,- Kč. (24) 

Do provozních nákladů jsem započítal služby daňového poradce, který bude pro kavárnu 

zpracovávat daňové přiznání. Cena daňového poradce za rok 11 000,- Kč. 

Poslední nedílnou součástí provozních nákladů jsou prostředky na udržování 

hygienických podmínek, které jsem zařadil do ostatních provozních nákladů. Cena 

ročních ostatních provozních nákladů je 15 000,- Kč.  

 

Tabulka 13: Ostatní provozní náklady – reálná varianta 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zboží 916 320,- 1 007 952,- 1 108 738,- 1 219 598,- 1 341 590,- 

Nájem + energie 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 

Telefon 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 

Internet 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 

Hudba 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 

Pojištění 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 

Daň. poradce 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 

Ostatní 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

Celkem 1 285 544,- 1 377 176,- 1 477 962,- 1 588 822,- 1 710 814,- 
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Provozní náklady – pesimistická varianta 

V optimistické variantě dochází ke snížení prodejů, tudíž snižování nakupovaného zboží. 

Ostatní náklady zůstávají stejné, jelikož změna prodejů na ně nemá žádný vliv. 

Tabulka 14: Ostatní provozní náklady – pesimistická varianta 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zboží 605 568,- 635 854,- 667 660,- 701 062,- 736 098,- 

Nájem + energie 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 

Telefon 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 

Internet 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 

Hudba 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 

Pojištění 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 

Daň. poradce 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 

Ostatní 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

Celkem 974 792,- 1 005 078,- 1 036 884,- 1 070 286,- 1 105 322,- 

 

Provozní náklady – optimistická varianta 

V optimistické variantě dochází ke zvýšení prodejů, tudíž ke zvyšování částek 

nakupovaného zboží. Ostatní náklady zůstávají stejné, jelikož změna prodejů na ně nemá 

žádný vliv. 
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Tabulka 15:Ostatní provozní náklady – optimistická varianta 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Zboží 1 631 355,- 1 376 880,- 1 652 256,- 1 982 736,- 2 378 784,- 

Nájem + energie 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 

Telefon 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 

Internet 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 

Hudba 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 

Pojištění 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 

Daň. poradce 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 

Ostatní 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

Celkem 1 516 616,- 1 746 104,- 2 021 480,- 2 351 960,- 2 748 008,- 

 

4.9.3 Vlastní kapitál 

Do začátku podnikání se uvažuje o vložení vlastních prostředků, konkrétně 800 000,- Kč, 

které vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům jsou nezbytné, pokud si nechceme 

zřídit úvěr u kterékoliv banky. Průměrné úrokové sazby bank u 800 000,- Kč se pohybují 

kolem 7,5%, a proto jsem zvolil financování vlastními prostředky. 

4.9.4 Výkaz zisku a ztráty 

V dalších tabulkách jsou vyobrazeny jednotlivé skupiny nákladů, které obsahuje výkaz 

zisku a ztráty. Výkaz vychází z reálné varianty nákladů a tržeb. Vzhledem k tomu, že 

podnik není zatížený žádným úvěrem, odpadají částky týkající se splátek úvěrů a úroků, 

které z nich plynou. Jak vidíme z tabulky, podnik se dostává do kladných čísel ve druhém 

roce, kdy dosahuje zisku ve výši 72 719,- Kč. V pátém roce podnikání je konečný stav 

380 546,- Kč. K lepší orientaci jsem sestavil několik tabulek, které objasní nákladové 

položky. 



65 

 

Tabulka 16: Výkonová spotřeba ve výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkonová spotřeba  

Roční nájem 232 800,- 

Roční energie 78 000,- 

Celkem 310 800,- 

 

 

Tabulka 17: Osobní náklady ve výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Osobní náklady 2018 2019 2020 2021 2022 

Roční hrubá mzda 

zaměstnanců společně s 

SP a ZP 

916 560,- 980 880,- 1 045 200,- 1 108 820,- 1 173 840,- 
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Tabulka 18: Ostatní náklady ve výkazu zisku a ztráty 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Ostatní náklady 2018 2019 2020 2021 2022 

Zřizovací náklady 10 600,- - - - - 

Menší stavební 

úpravy 
32 000,- - - - - 

Výmalba 13 000,- - - - - 

Náklady na 

vybavení kavárny 
303 000,- - - - - 

Náklady na 

propagaci 
13 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 5 000,- 

Telefon 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 9 588,- 

Internet 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 5 988,- 

Hudba 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 4 848,- 

Pojištění 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,- 

Daň. poradce 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 11 000,- 

Ostatní 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 15 000,- 

Celkem 417 024,- 63 424,- 63 424,- 63 424,- 63 424,- 
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Tabulka 19: Výkaz zisku a ztráty – reálná varianta 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Tržby za 

prodej zboží 
2 290 800,- 2 519 880,- 2 771 845,- 3 048 995,- 3 353 975,- 

Náklady na 

prodané 

zboží 

916 320,- 1 007 952,- 1 108 738,- 1 219 598,- 1 341 590,- 

Obchodní 

marže 
1 374 480,- 1 511 928,- 1 663 107,- 1 829 397,- 2 012 385,- 

Výkonová 

spotřeba 
310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 310 800,- 

Přidaná 

hodnota 
1 063 680,- 1 201 128,- 1 352 307,- 1 518 597,- 1 701 585,- 

Osobní 

náklady 
916 560,- 980 880,- 1 045 200,- 1 108 820,- 1 173 840,- 

Odpisy 41 580,- 84 105,- 84 105,- 84 105,- 84 105,- 

Ostatní 

provozní 

náklady 

417 024,- 63 424,- 63 424,- 63 424,- 63 424,- 

Provozní 

HV před 

zdaněním 

- 311 484,- 72 719,- 159 578,- 262 248,- 380 216,- 

 

4.9.5 Rozvaha 

V prvním sloupci se jedná o rozvahu zahajovací, poté je rozvaha datována ke konci 

každého roku, tedy konečná. 
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Tabulka 20: Rozvaha 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2018 - 

zahajovací 
2018 2019 2020 2021 2022 

Aktiva 

celkem 

800 000,- 564 890,- 954 459,- 1 046 678,-  1 154 708,- 1 276 696,- 

Dlouhodobá 

aktiva 

 336 420,- 252 315,- 168 210,- 84 105,- 0,- 

DHM  336 420,- 252 315,- 168 210,- 84 105,- 0,- 

Oběžná 

aktiva 

 228 476,- 702 144,- 878 468,- 1 070 603,- 1 276 876,- 

Krátkodobý 

fin. majetek 

800 000,- 206 726,- 678 924,- 851 988,- 1 042 613,- 1 246 546,- 

Zboží  21 750,- 23 220,- 26 480,- 27 990,- 30 150,- 

Pasiva 

celkem 

 564 890,- 954 459,- 1 046 678,-  1 154 708,- 1 276 696,- 

Vlastní 

kapitál 

800 000,- 488 516,- 872 719,- 959 578,- 1 062 248,- 1 180 216,- 

ZK 800 000,- 800 000,- 800 000,- 800 000,- 800 000,- 800 000,- 

Hospodářský 

výsledek 

 -311 484,- 72 719,-  159 578,- 262 248,- 380 216,- 

Cizí zdroje  76 380,- 81 740,- 87 100,- 92 460,- 96 480,- 

Kr. závazky  76 380,- 81 740,- 87 100,- 92 460,- 96 480,- 
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4.10 Harmonogram implementace 

Časový harmonogram jsem uvedl níže v přehledné tabulce, kde je jasně vidět, kdy 

jednotlivé akce začínají a končí. Začátek projektu na vybudování kavárny je naplánován 

1. října 2018 a samotné otevření začátkem roku 2019, konkrétně 7. ledna 2018. 

Začátek projektu spočívá v přípravných fázích, při kterých se musí zajistit prostor, v němž 

se kavárna bude nacházet - komunikace s majiteli nákupního střediska o podmínkách 

pronájmu, následné podepsání nájemní smlouvy a v neposlední řadě založení společnosti 

s ručením omezeným. 

Dalším důležitým bodem je samotná rekonstrukce prostor, která bude trvat podle odhadu 

stavbyvedoucího společnosti Archatt spol. s. r. o. přibližně 40dní. Předpokládám, že 

bourací práce a hrubé činnosti se provedeme svépomocí. Též se musí nakoupit vybavení 

kavárny, které po rekonstrukci musíme nainstalovat.  

Nezbytné je také hledání a zajištění kvalitního personálu, který je velmi důležitý pro chod 

celé společnosti. V průběhu celého harmonogramu se musí kavárna propagovat, aby o 

nové kavárně obyvatelé Třebíče vůbec věděli. Posledním důležitým krokem je nákup 

počátečních surovin na zajištění provozu. Musím zde počítat také s časovou rezervou, 

která je vyhrazena na odzkoušení vybavení a celého chodu kavárny. Také do časové 

rezervy počítáme práce, které se nestihly v průběhu naplánovaného harmonogramu. 
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Tabulka 21: Harmonogram implementace 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Časový harmonogram 
založení kavárny   říjen listopad prosinec leden 

  Začátek Konec 
I.
Q 

II.
Q 

III.
Q 

IV.
Q 

I.
Q 

II.
Q 

III.
Q 

IV.
Q 

I.
Q 

II.
Q 

III.
Q 

IV.
Q 

I.
Q 

II.
Q 

III.
Q 

IV.
Q 

Začátek projektu 
1.10. 
2018 

20.10. 
2018                           

Zajištění prostorů 
15.10. 
2018 

17.10. 
2018                          

Podepsání 
nájemní smlouvy 

17.10. 
2018 

17.10. 
2018                          

Založení s.r.o. 
18.10. 
2018 

15.11. 
2018                           

Rekonstrukce 
22.10. 
2018 

3.12. 
2018                           

Nákup vybavení 
20.11. 
2018 

18.12. 
2018                            

Zajištění 
personálu 

4.12. 
2018 

22.12. 
2018                           

Reklama 
1.11. 
2018 

7.1. 
2019                            

Nákup zásob 
3.1. 
2019 

7.1. 
2019                         

Časová rezerva 
22.12. 
2018 

7.1. 
2019                         

Otevření kavárny 
7.1. 
2019 

7.1. 
2019                                 

 

4.11 Hodnocení rizik 

Podnikání a provoz kavárny v sobě nese určitou míru nejistoty a rizika. Tato rizika je 

nutné si uvědomit a být na ně připraven. V této části práce se pokusím vyjmenovat a 

přiřadit četnost a závažnost nejvýraznějších rizik, které mohou můj podnikatelský záměr 

vytvoření kavárny nejvíce ovlivnit. Proti těmto rizikům uvedu možná opatření nebo jejich 

eliminaci. 

 

4.12 Mapa rizik 

Zachycuje rizika podle jejich četnosti výskytu na ose X a míry závažnosti na ose Y. 

Největší rizika mají souřadnice [5;5] naopak nejnižší [0;0]. 
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Tabulka 22: Druhy rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Druh rizika X – četnost výskytu Y- míra závažnosti 

Zákaznické riziko 3 5 

Organizační riziko 1 2 

Dodavatelské riziko 1 4 

Platební neschopnost 2 4 

Živelná pohroma 1 5 

Porucha zařízení 3 3 

Legislativní změny 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Mapa rizik 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zákaznické riziko 

Malá návštěvnost, případně nespokojenost je strašákem pro všechny provozovatele 

podobných zařízení, a proto se musíme snažit vytvořit si spokojenou klientelu, která se 

do naší kavárny bude ráda vracet. Přivést zpět nespokojeného zákazníka je mnohem těžší 

než získat nového. Proto se personál musí řídit heslem: “ Náš zákazník, náš pán". Naším 

cílem je vytvořit příjemné prostředí, o které se spokojený zákazník rád podělí se svými 

známými a vytvoří nám pozitivní reklamu. 

Spokojenost se dá zjistit pomocí zpětné vazby zákazníků, která nám přesně řekne, co se 

zákazníkovi nelíbí nebo co by zlepšil. Proto personál musí být aktivní a nebát se 

zákazníka na toto téma zeptat. 

Organizační riziko 

Toto organizační riziko může vyplynout ze špatné komunikace mezi zaměstnanci a 

vedoucím, avšak můžeme se mu vyhnout tím, že všichni jsou plně obeznámeni s 

jednotlivými pravomocemi a odpovědností, které musí dodržovat. 

Dodavatelské riziko 

Stejně jako u zákaznického rizika zde platí, že s tímto nebezpečím se může setkat každý 

podnik provozující podobné služby. Výběr neseriózního dodavatele může znamenat 

velký problém z hlediska kvality dodávaného zboží nebo nedodržování termínu 

zásobování. V našem případě toto riziko platí především u dodavatele kávy a zákusků, 

které vzhledem k jejich trvanlivosti nemůžeme mít skladem. Nedodání zboží znamená 

nespokojeného zákazníka a špatnou reklamu, kterou si na začátku podnikání nemůžeme 

dovolit.  

V případě pochybností u některého z dodavatelů musíme včas zakročit a vyhledat 

dodavatele, který splní námi určené požadavky. 
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Platební neschopnost 

Zde je nutné bedlivě sledovat a vyhodnocovat poměr cizího a vlastního kapitálu, pokud 

bychom v budoucnu byli nuceni si vzít půjčku a vlastního kapitálu. Dále je nutné hlídat 

všechny závazky, které nám mohou přivodit finanční problémy. Jestliže k tomu dojde, 

musíme přijmout opatření, která by vedla ke zlepšení finanční situace například lepší 

řízení zásob či efektivnější marketing. 

Živelná pohroma 

Zničení celé kavárny přírodními živly je v našich končinách málo pravděpodobné, ale 

může mít nedozírné následky. Proto je důležité mít kvalitní pojištění majetku proti 

živlům, které nám případně pomůže vrátit podnik do původní podoby. 

Porucha zařízení 

V kavárně se nachází mnoho přístrojů, které se mohou porouchat a tím nám způsobit 

škodu, jak na zařízení, tak na ušlém zisku. Pro případ těchto nenadálých událostí je nutné 

mít finanční rezervu, která nám umožní tyto zařízení obnovit. Důležité je též vybírat 

zařízení od kvalitních a prověřených značek, které nám mohou poskytnout náhradní 

přístroj nebo ho zvládnou promptně opravit. 

Legislativní změny 

V tomto případě může přinést změna legislativy zpřísnění norem nebo zvýšení právních 

nároků v podobě nových zákonů a vyhlášek. Bohužel na toto riziko se nedá připravit a 

ani ho nedokážeme předpovídat. 
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ZÁVĚR 

Cílem mojí diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského záměru pro založení 

kavárny. Kavárna bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude mít 

jednoho majitele. Vklad 800 000,- Kč tvoří základní kapitál kavárny. 

V části práce Analýza současného stavu jsem se především zabýval vhodným umístěním 

kavárny a potencionálními zákazníky. Kavárna se bude nacházet na Vysočině v mém 

rodném městě Třebíči. V Třebíči žije 36 330 obyvatel a je druhé největší v celém kraji, 

proto zde není nouze o potencionální zákazníky. Pro svoji kavárnu jsem vybral nákupní 

středisko STOP SHOP, které je ve městě vůbec to největší. Zde bych chtěl využít díry na 

trhu, jelikož v tomto obchodním centru není žádný podobný podnik, který by nabízel 

především kvalitní kávu z rukou odborníků, ale i občerstvení a možnost posezení. 

Věkovou skupinou, na kterou bude kavárna cílit, je po důkladné analýze 18 – 72 let. 

Z Porterova modelu je patrné, že konkurenci v Třebíči lze hodnotit jako slabší, vzhledem 

k umístění mojí kavárny. V Třebíči se nachází veškeré kavárny v historickém centru 

města. Jediným možným konkurentem tedy zůstává automat na kávu, který se nachází 

před jedním z obchodů. To však nepovažuji za konkurenci vzhledem k možnostem, jaké 

dokáže kavárna nabídnout. 

Dalším bodem mojí práce byl vlastní marketingový výzkum, ze kterého se mi povedlo 

zjistit mnoho důležitých informací. Potencionální návštěvníci kavárny budou z 55% ženy, 

které se zastaví na kávu při nakupování a jsou ochotny zde utratit 86 – 125 Kč. Další 

důležitou otázkou byla četnost návštěv, ze které nejčastěji vyplynula možnost 2x – 3x 

měsíčně konkrétně 33%. V dalších otázkách jsem se vyptával na nabízený sortiment a 

vybavení kavárny. 

SWOT analýza odhalila, že mezi silné stránky kavárny patří především lokalita, kvalita 

produktů a v neposlední řadě profesionální obsluha, která kávu připraví přesně podle 

přání zákazníka. Důležité je také vybavení kavárny, které bude nové, moderní a zákazníci 

si budou moci v klidu kávu vychutnat. Naopak naší hrozbou může být nenaplnění 

předpokladu návštěvnosti, která by měla na kavárnu velký vliv, ale i navýšení nájmu ze 

strany obchodního centra nebo vstup nové známější konkurence. 
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Marketingový plán byl sestaven na základě marketingového mixu zaměřeného na 

produktovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku.  Hlavním produktem je 

kvalitně připravovaná káva z rukou odborníků, kteří k tomu mohou využít neobvyklé 

prostředky, jako jsou aeropress, frenchpress či vacuum pot. Vedlejším produktem jsou 

poté deserty a lehké snídaně, které jsou dodávány našimi dodavateli. Cenová politika byla 

nastavena podle marketingového výzkumu. Komunikační a distribuční politika probíhá 

pomocí přímého prodeje a následných doporučení, také formou letáčků a článků 

v novinách. Propagace bude také vedena na internetu pomocí vlastních webových stránek 

a sociálních sítích. 

Ve finančním plánu byly vyčísleny náklady spojené se vznikem kavárny, následným 

provozem a s nimi spojenými osobními náklady. V prvním roce zvyšují celkové náklady 

především zřizovací náklady, které pokryl počáteční vklad 800 000,- Kč. Náklady 

v následujících letech mají rostoucí trend. Byly vyčísleny ve variantách pesimistických, 

reálných a optimistických. Nedílnou součástí finančního plánu jsou také tržby, které 

budou v prvním roce 2 290 800,- Kč. Tržby byly také zpracovány ve třech variantách, ale 

výpočtům byla zvolena, jak u nákladů, tak u tržeb reálná varianta. Ve výkazu zisků a 

ztráty bylo zjištěno, že v prvním roce společnost vykázala ztrátu ve výši 311 484,- Kč, 

avšak v dalších letech společnost začíná generovat zisk, který má vzrůstající tendenci. 

Cíl diplomové práce se podařilo dosáhnout tak, že vytvořený podnikatelský záměr na 

založení kavárny považuji za realizovatelný a vzhledem k finančnímu plánu ukazující 

následný provoz kavárny v prvních 5 letech podnikání také za stabilní. Tvorbou práce 

jsem využil vědomosti získané během studia a získal přehled o tom, jak je možné založit 

fungující společnost.   
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