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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení 

sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří 

částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.  

 

Abstract 

This bachelor thesis aims to creation of business plan for foundation of new socially-

oriented restaurant center called W Future, s. r. o Thesis is divided on three parts – 

theoretical part, analytical part and practical part. 
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ÚVOD 

V dnešní době existuje mnoho lidí, kteří s sebou nosí spoustu zajímavých nápadů, 

respektive podnikatelských plánů, které jsou možné realizace. Bohužel je ale drží pouze 

v jejich myšlenkách, a to se potom stává jejich hlavním problémem. Málokdo zvládne 

realizaci takového plánu, který má podrobně pouze ve své hlavě. Ulehčením a takovou 

cestičkou ven je proto úplné detailní rozepsání a rozpracování na čistý bílý papír nebo do 

elektronické podoby. Mnoho podnikatelských záměrů končí dřív, než začne, proto by 

každý úspěšný podnikatel měl přemýšlet o tom nejinovativnějším podnikání, jelikož 

dobrý nápad je polovina cesty k úspěchu. V dnešním obrovském konkurenčním prostředí 

je tvorba něčeho takového dosti obtížná. Ačkoliv ty, kterým se to povede, čeká sladká 

odměna. Mým tématem je podnikatelský plán, a proto vám chci představit něco 

futuristického a nadčasového. Je to restauračně zábavní komplex W Future, který bude 

tvořen na dvě základní části. První část objektu bude představovat restauraci 

s tuzemskými a zahraničními jídly. A druhá část se bude jmenovat Lounge, kde si 

zákazníci budou moci zakouřit vodní dýmku a zahrát společenské hry. Hlavním sociálním 

důvodem plánu bude tedy poskytnout prostor, kde se lidé budou sdružovat, chutně se nají, 

a budou mít možnost si dopřát odpočinek nebo zábavu. Celé to proto bude působit, jako 

společenský a moderní komplex na úrovni. Motivací k založení je převážně malé 

množství konkurentů v dané oblasti a vhodná lokalita, kde se komplex bude nacházet.  
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1 CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je k zpracování podnikatelského plánu pro založení 

restauračně-zábavního komplexu, s názvem W Future ve městě Šternberk v Olomouckém 

kraji.  

 

Dílčí cíle práce zahrnují: 

➢ zpracování důležitých teoretických poznatků, které získám na základě odborné 

literatury, tyto informace budou nápomocné k naplánovaní a sestavení 

podnikatelského plánu, 

➢ analýzu aktuální situace a podmínek na trhu, na který podnikatelský subjekt 

vstupuje, 

➢ návrh vlastního podnikatelského plánu pro založení centra a zhodnocení 

úspěšnosti projektu. 

 

Metodika práce 

Veškeré podklady potřebné pro zpracování teoretické části vychází z odborné literatury. 

Aktuální situace na trhu bude zmapována pomocí analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. 

Blíže byly použity a následně sepsány analýzy SWOT, SLEPT a Porterův model pěti 

konkurenčních sil. V konkrétním návrhu plánu je dále obsažen finanční plán, způsoby 

financování a marketingový mix a analýza rizik, jež hrají nesmírnou roli k jeho 

úspěšnému zhotovení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou na základě literární rešerše zpracovaná teoretická východiska k dané 

problematice podnikatelského plánu a jeho sestavení. Jsou zde vymezeny pojmy, které 

úzce souvisí k vypracování praktické části práce. 

 

2.1 Podnikání 

Pojem podnikání lze chápat jako soustavnou uvědomělou činnost, jež je vykonávána 

samostatně, na vlastní jméno a odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tato činnost může 

být prováděna jak fyzickou, tak právnickou osobou. Hlavním principem, díky kterému 

dosáhneme tíženého zisku a uspokojíme naše zákazníky, je přeměna vstupů na výstupy 

(1, s. 15). 

Úspěšné podnikání tkví v dělání věcí, které se zdají být nelegitimními jiným lidem, což 

může otevřít nové dveře kariérním příležitostem (10, s. 129). 

  

2.2 Podnikatel 

Dle zákona lze definovat podnikatele jako někoho: „kdo do samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem 

se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 

činnosti za podnikatele“. 

„Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že 

podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 

jiného zákona“ (7). 

 

2.3 Cíle podnikání  

Každá osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost musí mít stanovenou vizi, 

kam by jeho podnik měl v budoucnu směřovat. K dosažení celkové vize se musí řídit 

jednotlivými dílčími cíli, které musí postupně plnit. Časové hledisko stanovených cílů by 
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se mělo pohybovat kolem pěti let. Tyto cíle jsou chápány formou SMART, jejíž každé 

písmeno znamená zkratky anglických slov, které stručně charakterizují podobu cílů.  

Cíle by měly být: 

▪ specific – specifické, 

▪ measurable – měřitelné, 

▪ achievable – akceptovatelné, 

▪ realistic – reálné, 

▪ timed – terminované (15, s. 18). 

 

2.4 Právní formy podnikání 

Podnikání v České republice je možné ve dvou formách, a to fyzické nebo právnické 

osoby. Problematiku právních forem upravují následující základní právní předpisy: 

▪ Zákon občanský zákoník, 

▪ Zákon o obchodních korporacích, 

▪ Živnostenský zákon, 

▪ Zákon o dani z příjmu (3, s. 33). 

 

2.5 Živnostenské podnikání 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v §2, 

platného v České Republice, zní definice živnosti takto: „Živností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud jsou splněny všechny podmínky 

stanovené živnostenským zákonem, může živnost provozovat jak fyzická, tak i právnická 

osoba (6). 

 

2.6 Podnikání osob fyzických 

Fyzické osoby, které chtějí provozovat podnikatelskou činnost se musí řídit 

Živnostenským zákonem č. 499/1991, Sb., jež stanoví co do živnosti spadá, a co nespadá. 

Dále pak stanovuje rozdělení živností a za jakých podmínek ji lze provozovat (6). 
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2.6.1 Živnost ohlašovací 

Je to živnost, k jejíž provozování je potřebná odborná způsobilost stanovená v zákonu, 

kromě živnosti volné (6). 

 

2.6.2 Živnost řemeslná 

Tuto živnost lze vykonávat tehdy, pokud se živnostník prokáže potřebnými doklady, jež 

představují: 

▪ řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, 

▪ řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

▪ řádné ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

▪ řádné ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů 

a studijních oborů, 

▪ uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace, 

▪ získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající 

úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací (6). 

Dalším způsobem je nahrazení dokladů dokazující odbornou způsobilost o další doklady 

nebo o důkaz výkonu praxe v oboru alespoň šesti let (6). 

Do tohoto druhu živnosti se řadí i odvětví pohostinství. Pokud tedy chceme využít této 

formy podnikání, v mém případě založit sociálně-restaurační centrum, vzniká zde nutnost 

splnění alespoň jednoho z požadavků uvedeného výše. Pokud ani jednu z podmínek 

nesplníme, musíme si zvolit odpovědného zástupce, fyzickou osobu, s kterou uzavřeme 

smlouvu, a ta za nás potom bude přijímat odpovědnost za řádný provoz a dodržování 

daných předpisů (28).  
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2.6.3 Živnost vázaná 

U živnosti vázané je to podobné jako u živnosti řemeslné, také se zde musí předkládat 

doklad o odborné způsobilosti. Dále si také občan České republiky nebo jiných členských 

států Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost předložením dokladu o uznání 

odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace (6). 

 

2.6.4 Živnost volná 

Provozování živnosti volné nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilosti. 

Abychom mohli získat tento typ živnostenského podnikání, musíme splnit všechny 

všeobecné podmínky (6). 

 

2.6.5 Živnost koncesovaná 

U tohoto typu živnosti se taktéž musí předložit doklad o odborné způsobilosti, která je 

stanovena v živnostenském zákoně upravena zvláštními právními předpisy. Stejně jako u 

živnosti vázané tu lze doložit doklad o uznání odborné kvalifikace (6). 

 

2.7 Podnikání osob právnických 

Hlavní podmínka pro podnikání právnických osob stanovuje nutnost zápisu v obchodním 

rejstříku. Dělí se na kapitálové společnosti, jež zahrnují společnost s ručením omezeným, 

akciovou společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, 

dále na osobní společnosti, zahrnující veřejnou obchodní společnost a komanditní 

společnost. A v neposlední řadě zde spadají i družstva (3, s. 36-37). 

 

2.7.1 Veřejná obchodní společnost 

Tato společnost musí být založena minimálně dvěma osobami, které ručí za její závazky 

společně a nerozdílně. Společenská smlouva obsahuje název firmy a její označení 

například „v. o. s.“ nebo „veř. obch. spol.“, předmět podnikání, jména a příjmení 
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společníků (při podnikání právnických osob je to jméno a sídlo nebo bydliště). Jestliže 

společenská smlouva nestanoví jinak, společníci si rozdělí své podíly rovnocenně. 

Dosažení zisku či ztráty ve firmě se dělí rovným dílem (12). 

 

2.7.2 Komanditní společnost 

Pro její založení jsou potřeba nejméně jeden komanditista a jeden komplementář. 

Komanditista má vkladovou povinnost, ručí za její dluhy omezeně a celkově se osobně 

nepodílí na řízení společnosti. Naopak komplementář ručí za její závazky celým svým 

majetkem a tvoří statutární orgán. Mezi nejčastější označení patří „k. s.“ nebo „kom. 

spol.“. Při rozdělování zisku se půlka zisku po zdanění rozdělí mezi komanditisty dle 

jejich výše podílů. Druhá půlka se rozdělí mezi komplementáře rovným dílem (13, s. 22-

23). 

 

2.7.3 Společnost s ručením omezeným 

Řadí se mezi nejrozšířenější formy podnikání v České republice. Společnost může být 

založena jedním nebo více společníky a musí být zapsána v obchodním rejstříku. Lze ji 

označit jako „s. r. o.“ či spol. s r. o.“. Základní kapitál je 1 Kč, proto je to vhodná forma 

pro malé a střední podnikání. Zisk se po zdanění rozděluje mezi společníky formou výše 

jejich podílů na základním kapitálu a za dluhy ručí společně a nerozdílně do výše svých 

nesplacených vkladů (14, s. 258-281).  

Statutární orgán jsou jednatelé a nejvyšší orgán tvoří valná hromada (12). 

 

2.7.4 Akciová společnost 

Tuto právní formu podnikání lze založit podepsáním zakladatelské listiny a splacením 

vkladů společníků, které v případě nepeněžní formy musí být oceněny znalcem. Označuje 

se jako „akciová společnost“, „akc. spol.“ či „a. s.“. Základní kapitál s veřejnou nabídkou 

činí 20 000 000 Kč a bez veřejné nabídky však 2 000 000 Kč. Akciová společnost je 

rozdělena pomocí dvou existujících systémů vnitřní struktury, které jsou monistický a 
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dualistický. Monistický systém je zřízen pomocí správní rady a statutárního ředitele a 

dualistický pomocí představenstva a dozorčí rady (12). 

 

2.8 Plánovací proces 

Plánovací proces patří k jednomu z nejdůležitějších prvků ke zhotovení podnikatelského 

plánu.  

Vždy, než začneme přemýšlet o jeho tvorbě, musíme řídit třemi základními kroky.  

a) Porozumění toho, kde se nacházíme. 

b) Rozhodnutí, kam chceme směřovat. 

c) Plánování, aneb jak se tam dostaneme. 

 

Charakteristika výše uvedených kroků potřebných pro sestavení podnikatelského plánu. 

Porozumění toho, kde se nacházíme. 

▪ Porozumění našemu produktu či služby, kde zhodnotíme plusy a mínusy 

vůči produktu či službě našich konkurentů, a toho, zda jsou lepší nebo 

horší v očích našich zákazníků. Zkrátka tedy pochopení naši konkurenční 

výhody. 

▪ Porozumění, kdo je naše cílová skupina zákazníků, proč a jak od nás 

nakupují naše výrobky či služby. 

▪ Umění porozumět našich firemních silných a slabých stránek. 

▪ Schopnost porozumění příležitostem a hrozbám, které před námi stojí na 

trhu. 

Rozhodnutí, kam chceme směřovat. 

▪ Určíme si celkové podnikatelské a osobní cíle. 

▪ Vytvoříme specifická měřítka, které nám budou udávat signál, že naše cíle 

byly dosaženy. Cíle musí mít podobu SMART, na jehož základě obsahují 

daná kritéria: měřitelnost, specifičnost, realističnost a dosažitelnost v čase. 
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Plánování, aneb jak se tam dostaneme. 

▪ Vytvoříme strategie, s jejíž pomocí dosáhneme svých cílů. Tím je myšleno 

stanovení způsobu koordinace jednotlivých oblastí: marketingu, lidí, 

financí a operací. 

▪ Zpracujeme marketingový plán, jež obsahuje rozpracování jednotlivých 

elementů marketingového mixu. Zásadně tedy způsobu, jak budeme 

prodávat naše výrobky či služby různým typům zákazníků. 

▪ Vypracujeme finanční rozpočet, který zahrnuje odhad obratu, zisku a 

hotovosti. Udá nám to obecný rozhled o tom, jaké finanční zdroje budeme 

potřebovat k naplnění našeho podnikatelského plánu (5, s. 9-11). 

 

2.9 Podnikatelský plán 

Je definován jako písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější a vnitřní faktory spojené se zahájením podnikatelské činnosti či 

fungováním existující firmy. Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do 

budoucna, a proto jeho zpracování vyžaduje odvahu, flexibilitu a invenci. Jestliže se jedná 

o střední podnik, je výsledkem týmové práce, která zahrnuje široký okruh řídících 

pracovníků (11, s. 95). 

 

2.9.1 Účel podnikatelského plánu 

Slouží k informovanosti v interním prostředí podniku, tak i externích subjektů. Interní 

prostředí má funkci v podobě plánovacího nástroje, podkladu pro rozhodovací proces či 

nástroj kontroly, zejména tehdy, kdy se firma nachází před výraznými změnami, které 

mohou zapříčinit dlouhodobé důsledky na její chod. Mezi výrazné změny se může 

například řadit velká investice či rozdělení firmy na několik částí. Plán se také může stát 

velmi cenným v případě, kdy se firma snaží získat úvěr (11, s. 95-96). 

 

Hlavní přínosy podnikatelského plánu: 
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▪ získání užitečných informací a poznatků z daných analýz, 

▪ přehledná organizace záměrů firmy, možných rizik a předpokladů, 

▪ předpověď vývoje finančních toků, zjištění absence a tvorby finančních 

prostředků, 

▪ včasné odhalení možných slabin a rizik ve vybraných plánech, 

▪ informovanost pracovníků o plánech určených do budoucna, budování podnikové 

kultury (11, s. 96). 

 

Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Respektování obecně platných zásad přináší obrovskou důležitost, zahrnující: 

▪ srozumitelnost –  jednoduché vyjadřování, důraz na tabulky a číselné vyjádření, 

▪ uvážená stručnost –  stručnost, ovšem ne na úkor základních faktů, 

▪ pravdivost a reálnost – pokud podnikatelský záměr není pravdivý ani reálný, 

ztrácí veškerou iniciativu, 

▪ logičnost – nápady či myšlenky na sebe musí navazovat a být podloženy fakty, 

použití grafického znázornění, 

▪ respektování rizika – identifikace rizik v kritických momentech budoucího 

vývoje zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu (11, s. 96).  

 

2.9.2 Rozsah podnikatelského plánu 

Rozsah a rozpracovanost plánu závisí na velikosti podniku a účelu, k jemuž byl založen. 

Například při založení výrobní společnosti v oboru strojírenství by náš podnikatelský 

plán byl o mnoho větší a rozsáhlejší, než kdybychom si založily okénko s rychlým 

občerstvením, kde by byl záměr o mnoho jednodušší (11, s. 97). 
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2.9.3 Struktura podnikatelského plánu 

Jelikož na trhu působí nepřeberné množství podniků jiné velikosti, právní formy a 

odvětví, není tedy možné stanovit přesnou strukturu podnikatelského plánu. Každá 

struktura se liší dle potřeb investora, proto lze strukturu brát pouze jako orientační mezi 

jež zahrnuje tyto body: 

 

1. titulní list, 

2. obsah, 

3. úvod, účel a pozice dokumentu, 

4. shrnutí, 

5. popis podnikatelské příležitosti, 

6. cíle firmy a vlastníků, 

7. potencionální trhy,  

8. analýza trhu a konkurence, 

9. marketingová a obchodní strategie, 

10. organizační plán, 

11. finanční plán, 

12. přílohy. (2, s. 14) 

 

Titulní list 

Obsahuje obchodní název a logo firmy, název podnikatelského plánu, jméno autora, 

klíčových osob, zakladatelů, datum založení apod. Doporučuje se také uvést prohlášení 

typu: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem 

obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, 

kopírována nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či 

elektronické podobě bez písemného souhlasu autora.“ (2, s. 15). 
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Obsah 

Je nápomocný k vyhledávání důležitých kapitol a následných konkrétních informací. 

Obsah by měl být omezen na jednu až jednu a půl strany formátu A4. Uvádí se zde 

nadpisy první, druhé a třetí úrovně. Pokud by zde byla přidána další úroveň členění, činilo 

by to obsah nepřehledným. (2, s. 15) 

 

Úvod, účel a pozice dokumentu 

Úvod je potřeba zařadit na začátek podnikatelského záměru, jelikož by mohlo dojít 

k nedorozumění mezi autorem a čtenářem. Je doporučené v úvodu uvést, pro koho je 

tento podnikatelský plán určen, může to být například potencionální investor. U pozice 

dokumentu se zde může uvést, že se jedná o verzi 1.1, ve které dvě kapitoly nejsou 

rozpracovány detailně, jelikož se na nich pořád pracuje a do týdne budou doplněny. Tím 

se vyvarujeme tomu, že když si čtenář bude dohledávat informace související 

s rozpracovanými kapitolami a za dva týdny vyjde nová verze 1.2, v něž budou všechny 

informace doplněny. Proto hned v úvodu seznámíme čtenáře s tím, zdali se jedná o 

zkrácenou, plnou či finální verzi podnikatelského plánu. (2, s. 15) 

 

Shrnutí 

Nesmí mít obdobnou formu jako úvod, ale jako zkrácený popis toho, co je v následujících 

stránkách zpracováno podrobněji. Má za úkol ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby měl chuť 

dočíst celý podnikatelský plán dál a zaobíral se detaily. Shrnutí by mělo zahrnovat 

následující informace: 

▪ jaké produkty budeme poskytovat, 

▪ proč naše produkty vynikají nad jinými, jakou mají konkurenční výhodu a užitek, 

pro zákazníka, 

▪ poznatky o trhu, tržním trendům a konkurenci, 

▪ informace o klíčových osobnostech a jejich zrealizovaných úspěších, 

▪ kvantitativní finanční informace (2, s. 15). 
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Rozsah shrnutí závisí na charakteru podnikatelského záměru a výši potřebného kapitálu. 

Ačkoliv je shrnutí umístěno na začátek podnikatelského záměru, zpracovává se jako 

poslední, což znamená v době, kdy už mám plán celý hotový. (2, s. 15) 

 

Popis podnikatelské příležitosti 

V této části stanovíme, v čem vidíme naši podnikatelskou příležitost. Jde zde pouze o 

přesvědčení čtenářů o tom, že my jsme vlastníky nejlepších předpokladů pro realizaci 

našeho nápadu. Musíme tedy poukázat na potřeby cílové skupiny, jež bude uspokojena 

naším výrobkem či službou, a jak naši myšlenku dále přetransformujeme do podoby tržeb 

a zisku. Dále uvedeme trh, na který se chystáme produkt či službu uvést a analýzu 

konkurence jeho jednotlivých segmentů. Hlavně se tedy musíme zaměřit na: 

▪ popis produktu (výrobku či služby), 

▪ konkurenční výhodu produktu, 

▪ užitek produktu pro zákazníka (2, s. 16). 

Mezi nejdůležitější faktor můžeme zařadit popis produktu, jež představuje u výrobku 

fyzický vzhled a u služby její vlastnosti. Produkt tedy popíšeme, zcharakterizujeme jeho 

vlastnosti a funkci. Dále je potřeba uvést, zdali je produkt novinkou na trhu, nebo se jen 

snažíme předčit konkurenci. Východiskem pro doplnění nabídky jsou doprovodné služby, 

jež zahrnují například opravářské a údržbářské práce, servisní podporu zákazníků či 

poradenské služby. Pokud jako podnik poskytujeme služby, musíme sepsat její popis a 

vybavení či zařízení, které vyžaduje. Vyjadřování by mělo mít co nejméně odbornou 

formu, aby tomu mohl porozumět i samotný laik. 

Pokud chceme, aby náš produkt či služba byly lepší než u konkurence, musí být 

zajímavější, inovativnější, cenově dostupnější. Zkrátka naše nabídka musí kvalitou 

převyšovat nabídku u ostatních firem. Velmi důležité jsou služby, které hrají velmi 

detailní roli, jako jsou například záruční a pozáruční servis či včasné vyřízení reklamací. 

Mezi další výhodu se řadí efektivnější uspokojení potřeb zákazníka, což znamená 

poskytnutí většího užitku produktu nebo služby oproti konkurenci. Proto musíme 

zákazníkovi co nejlépe představit důvody toho, proč by právě náš produkt měl koupit. To 

přirozeně predikuje znalost o tom, kdo je naše cílová skupina a trh. (2, s. 16-17) 
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Cíle firmy a vlastníků 

Viz. kapitola 2.3 Cíle podnikání (forma SMART). 

 

Potencionální trhy  

Aby byl náš podnikatelský plán úspěšný, musíme nalézt trh, který se seriózně zajímá o 

náš produkt. Proto je potřeba analyzovat celkový trh, abychom mohli vyvodit, který má 

pro nás potencionální úspěšnost. Následně zjistíme velikost trhu, výnosnost, možné 

překážky pro vstup na daný trh a hlavně zákazníky. Trh, který jsme si vybrali, musíme 

v podnikatelském plánu charakterizovat. Čím lépe zjistíme potřeby trhu, tím nám vzniká 

vyšší šance na úspěch. Není na škodu vybrané zákazníky segmentovat (rozdělit do 

skupin). Rozdělovat je můžeme dle jejich požadavků na kvalitu, cenu či motivů 

vedoucích k nákupu. Hlavní výhoda segmentování spočívá v úspěšnější marketingové 

kampani, a v lepší splnění požadavků pro daný trh oproti konkurenci. Pokud tedy chceme 

snížit potencionální riziko projektu, musíme udělat průzkum našeho vybraného trhu. 

Mezi vhodné informační zdroje můžeme zařadit internet, informační správy regionů, 

odborné publikace, informace ze statistického úřadu a podobně (2, s. 19-21). 

 

2.10 Analýza trhu a konkurence 

Analyzování je obecně spojováno s provedením každé lidské činnosti, jež se nám v životě 

udá. Proto je kompletní zpracování podnikatelského plánu zhotoveno pomocí výstupů 

daných analýz či metodik, jež jsou z hlediska úspěšnosti plánu nezbytné. Avšak v dnešní 

době je velmi důležité mít na paměti, že žádná z daných analýz, metodik či postupů se 

nevyrovná komplexnosti lidského uvažování v souvislostech a podnikatelské kreativitě. 

V této části se budeme zabývat analýzou mikroprostředí a makroprostředí podniku. Dále 

se zaměříme na charakteristiku cílového potencionálního trhu, analýzu konkurence, 

dodavatele a způsob oslovení potencionálních zákazníků. Použijeme dané analýzy 

SWOT, SLEPT a Porterova analýzu pěti konkurenčních sil (5, s. 75-84). 
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2.10.1 Analýza SLEPT 

Je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužícího k identifikaci a zkoumání externích 

faktorů (okolí) a jejich budoucího vývoje. Zkratka je vytvořena dle prvních písmen 

jednotlivých definic, psané v anglickém v jazyce a zahrnuje:  

▪ (S) Social – oblast sociální, 

▪ (L) Legal – oblast právní/legislativní, 

▪ (E) Economic – oblast ekonomickou,  

▪ (P) Political – oblast politickou,  

▪ (T) Technological – oblast technologickou (5, s. 95). 

Analýza bývá někdy označována jako PEST, jejíž faktory jsou stejné jako u SLEPT 

s výjimkou vyřazení oblasti právní/legislativní, která je důležitá pro zpracování finanční 

strategie firmy, kde zohledňuje například novely zákonů nebo DPH. Jako další písmeno 

by zde mohlo být zařazeno E (enviromental), jež by značilo oblast enviromentální, která 

by byla zaměřená na problematiku životního prostředí, například emisní povolenky. 

Ačkoliv může záležet pouze na druhu podnikatelské činnosti (4, s. 94). 

Následně si přiblížíme jednotlivé oblasti a jejich dané faktory, které nám pomohou 

k celkovému pochopení problémů. 

 

Společenská/Sociální oblast  

Představuje převážně: 

• demografické faktory (věk obyvatelstva, počet obyvatel, věk odchodu  

do důchodu), 

• životní úroveň, 

• míru nezaměstnanosti (oblast migrace, vhodní zaměstnanci) (4, s. 104). 
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Právní/Legislativní oblast  

Jelikož se právní normy často mění z důvodů novelizací zákonů je potřebné tuto část 

zkonzultovat s danými právními odborníky, kteří nám vysvětlí celkové důsledky, z nichž 

plynoucí.  

Podnikatelská činnost a finance jsou ovlivňovány těmito zákony: 

• zákon občanský zákoník, 

• zákon o účetnictví, 

• zákon o obchodních korporacích, 

• zákon o živnostenském podnikání, 

• zákon o dani z přidané hodnoty (4, s. 104). 

 

Ekonomická oblast 

Ekonomika státu představuje obrovský vliv na budoucí provozování firmy. Zejména se 

jedná o tyto hlediska: 

• jednotlivé fáze hospodářského cyklu (vrchol, recese, deprese, krize), 

• monetární politika (vývoj kurzů a úrokové sazby), 

• inflace (plyn, elektřina, náklady výroby, ropa), 

• fiskální politika (daně), 

• hospodářská politika (podpora podnikatelů, ochrana domácího trhu) (4, s. 105). 

 

Pomocí těchto ekonomických faktorů může být sestaven tzv. Magický čtyřúhelník, jež je 

vytvořen ze čtyř veličin. Ekonomický růst, inflace, nezaměstnanost a tzv. saldo obchodní 

bilance (8). 
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Obr. 1: Magický čtyřúhelník (Upraveno dle 8) 

 

Politická oblast 

V této oblasti se ptáme na otázku, může vláda ovlivnit naše podnikání? Může zapříčinit 

změna politické strany změnu v našem podniku? Samozřejmě, že ano, konkrétně by 

mohlo dojít k omezení v oblasti vývozu, dovozu, licencí, cel, daňového systému nebo 

změnu podmínek pro provozování podnikatelské činnosti (4, s. 106). 

 

Technologická oblast 

V dnešní době můžeme zaznamenávat stále rychlejší technologický pokrok oproti 

předešlým letem, a proto to naši podnikatelskou činnost může ovlivňovat znamenitým 

způsobem. Veškeré vybavení, počítače, metody a postupy kráčí kupředu, a ne zdaleka 

každý podnikatel dokáže tohle tempo stíhat. Například nedávné zavedení EET neboli 

evidence elektronických tržeb, jež vyústilo v náklad pro jednotlivé firmy na pořízení 

daných elektronických pokladen. Existuje zde mnoho možností, jak využít internet 

k tvorbě webových stránek nebo rozšíření reklam pomocí sociálních sítí. Tyto způsoby 

velmi usnadňují práci z hlediska financí, marketingu či zásobování (4, s. 107). 
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2.10.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Jde o model neboli rámec sloužící pro výzkum potencionálních nebo reálně existujících 

konkurentů našeho podniku. V tomto modelu je uvedeno pět konkurenčních sil, které 

ovlivňují postavení na trhu a představují hrozby existujícího či možného vzniku budoucí 

konkurence. 

Dle Porterova modelu je dáno pět konkurenčních sil: 

▪ konkurenční rivalita, 

▪ hrozba vstupu nových konkurentů na trh, 

▪ hrozba vzniku substitutů, 

▪ síla kupujících, 

▪ síla dodavatelů (2). 

 

Konkurenční rivalita 

U tohoto faktoru se musíme zaměřit na finanční prostředky, které vynaložíme k tomu 

abychom byli schopni udržet tempo s konkurencí. Dále pak tohle hledisko zjišťuje, jak 

rychle se trh vyvíjí, zda umíme využít naše konkurenční výhody, a v neposlední řadě, 

jestli máme dostatek finančních prostředků ke zviditelnění.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Je zahrnuta převážně u nových rozvíjejících se oborů, jež obsahují například oblast 

elektroniky (mobilní telefony). Proto je nutné klást otázky z mikroekonomického 

prostředí, které míní velikost nákladů a překážky vstupu na trh. Jako konkrétní faktory 

můžeme definovat zvyšující se hrozbu nových konkurentů, kteří uvažují o vstup na trh, 

velký počet konkurentů v dané oblasti služeb či zboží, kteří se jsou stejně silní, počáteční 

investice bez potřeby licencí nebo placeného návodu, nízké náklady na dodavatele a nízká 

hodnota fixních nákladů vstupu na trh (4, s. 113). 
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Hrozba vzniku substitutů 

Tenhle faktor značí problematiku o tom, co nahrazuje našim potencionálním zákazníkům 

výrobek či službu. Někdy se může jednat jen o náhražku, nikoliv však o substitut. 

Pokládáme si otázky typu, jak velkou věrnost chovají naši zákazníci k našemu produktu 

či značce či jaká je náchylnost k hledání náhražek a celková spokojenost s přítomnou 

situací (16). 

 

Síla kupujících 

Jakmile skončila ekonomická krize, menšině kupujícím přišlo očividné, že v mnoha 

událostech si tvoří cenu služby či výrobku pouze oni samy. Jednoduše si mohou vyhledat 

konkurenci a přidat se na jejich stranu. Jelikož se výrobci strachují z odchodu zákazníků 

i dominantních konkurentů v oboru, snaží se ceny následně upravovat. 

 

Síla dodavatelů 

Čím více potřebujeme naše dodavatele, tím více jejich síla roste. Tenhle fakt můžeme 

zařadit převážně do technických oblastí (strojírenství, stavebnictví). Na druhou stranu 

například dodavatelé v oboru potravinářství jsou velice málo silní. Budeme se tedy 

zabývat otázkou alternativních dodavatelů, ale i těch zahraničních (4, s. 113-114) 

 

 Obr. 2: Porterův model - znázornění (Zdroj: Vlastní zpracování dle 4, s. 113) 
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2.10.3 Analýza SWOT 

Značí bezpochyby nejčastější nástroj, který se k analýze používá. Jedná se analytický 

rámec a postup, který identifikuje a následně porovnává významnost kritérií z pohledu 

silných a slabých stránek objektu či podniku. 

Zkratka SWOT je vytvořena z počátečních písmen jednotlivých pojmů psané 

v anglickém jazyce, do kterých se řadí: 

▪ Strenghts – silné stránky, 

▪ Weaknesses – slabé stránky, 

▪ Opportunities – příležitosti,  

▪ Threats – hrozby. 

Slabé a silné stránky se řadí mezi interní faktory, což zahrnuje prvky, nad kterými máme 

kontrolu, a které můžeme sami ovlivňovat.  Dále také posuzuje významnost faktorů 

z pohledu hrozeb a příležitostí, vůči nimž je náš budoucí podnik vystaven. Hrozby a 

příležitosti spadají mezi externí vlivy, které sami neovlivníme, můžeme na ně však pouze 

reagovat přizpůsobením podnikatelského záměru (5, s. 94). 

SWOT analýza je prvním krokem procesu strategického řízení, který umožňuje 

diagnostikovat minulý a současný stav společnosti nebo jejích funkčních oblastí (9, s. 

192). 

 

 

Obr. 3: Faktory SWOT Analýzy (Upraveno dle 5, s. 94) 
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2.11 Marketingová a obchodní strategie 

Marketingová a obchodní strategie spadá do nejdůležitější části celého podnikatelského 

plánu, jelikož dohromady s prodejem zahrnují obrovský podíl na tom, jak bude společnost 

v budoucnu úspěšná. Proto se v této kapitole budeme převážně zaměřovat na oslovení co 

největšího množství zákazníků a jejich stimulaci, která povede ke koupi našeho produktu 

či služby.  

Marketingová a obchodní strategie zahrnuje tři hlavní hlediska: 

▪ volba cílového trhu, 

▪ určení pozice firmy na trhu, 

▪ rozhodování o marketingovým mixu.  

Cílový trh si zvolíme pomocí segmentování trhu. Při volbě segmentu vycházíme 

z hodnocení velikosti a kupní síly trhu. Pomocí těchto faktorů rozpoznáme hodnotu 

daného segmentu.  Abychom na trhu zaujmuli nejlepší pozici, musíme se od konkurentů 

v určitém směru odlišovat. Proto zjistíme: 

▪ naši potencionální výhodu oproti konkurenci, na které si budeme zakládat, 

▪ vybereme jednu výhodu, která je pro našeho zákazníka nejdůležitější,  

▪ zvolíme nejlepší způsob propagace naší výhody (2, s. 22-27). 

 

2.11.1 Marketingový mix 

Dle Urbánka je definován jako „soustava proměnných, které podnik vzájemně kombinuje 

tak, aby obsadil zvolené cílové trhy“ (17, s. 36). 

Nejzákladnější marketingový mix představuje 4P, jež zahrnuje 

▪ výrobek nebo službu (product), 

▪ cenu (price),  

▪ místo a distribuci (place), 

▪ propagaci (promotion).  
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Pomocí již zmíněné metody společnost komunikuje se svým okolím, převážně však 

s vybraným segmentovaným trhem, na kterém zaujímá svou pozici. 

Marketingový mix může obsahovat ještě další prvky – hledisko 7P. Jsou zde použity 

předešlé 4P a další tři prvky: 

▪ lidský faktor (people), 

▪ veřejné místo (public opinion), 

▪ politicko-společenské rozhodnutí (politics) (17, s. 36-41). 

 

Výrobek nebo služba (product) 

Pojem produkt zahrnuje vše, co si na trhu můžeme koupit (co nám trh poskytuje). Může 

se jednat o služby, výrobky či produkty nehmotné povahy. Marketingový plán neobsahuje 

pouze daný produkt, ale ostatní související činnosti, jež představují: záruční a pozáruční 

servis, vidinu dalšího rozšiřování a zdokonalování nebo také balení produktu. Pokud 

společnost disponuje vyššími objemy prodeje, v tomto případě nezáleží na reklamě, ale 

zejména na užitné hodnotě produktu (3, s. 130). 

Cena (price) 

Výběr správné ceny u produktu představuje pro společnost jeden z nejtěžších úkolů. 

Převážně to závisí na výběru způsobu stanovení ceny produktu či služby a na pozici 

cenové hladiny, jež firma zaujímá. Při prodeji kvalitních výrobků či služeb je nutností 

zavést vyšší cenu, přičemž zde může hrát roli i aspekt prestiže společnosti (18, s. 189-

190). 

Na trhu se může odehrávat i ovlivňování ceny státem prostřednictvím cenové regulace, 

jež může vést například k nižšímu či vyššímu zdanění (3, s. 130).  

 

Místo a distribuce (place) 

Distribuci lze označovat jako způsob, kterým bude produkt dodán cílovým zákazníkům 

na předem určené místo. Můžeme definovat dvě cesty prodeje produktů. První je přímá 
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distribuční cesta, jež se vyznačuje prodejem na internetových stránkách či pomocí 

kamenné prodejny. Druhá je nepřímá distribuční cesta, kde je využitý tzv. mezičlánek 

(prostředník) (19, s. 90). 

Správně provedená distribuce výrobku či služby představuje obrovský vliv na 

spokojenost cílových zákazníků a s tím spojených vygenerovaných objemů prodeje. 

Následně pak také na zisk podniku a cash flow (3, s. 132).   

 

Propagace (promotion) 

Ptáme se, která z uvedených částí 4P je považována za nejvíce viditelnou? Logicky je to 

marketingová propagace společnosti, která má za úkol informovat spotřebitele o svých 

výrobcích či službách, kvalitě, vlastnostech a způsobu užití. Celý tento proces má za účel 

zvyšovat poptávku po svých produktech. 

Marketingová propagace se skládá z několika jednotlivých složek, a to jsou: 

reklama, 

▪ podpora prodeje, 

▪ vztahy s veřejností, 

▪ osobní prodej, 

▪ přímý marketing (18, s. 192). 

 

2.12 Organizační plán 

V organizačním plánu jsou obsaženy informace o formě vlastnictví podniku. Je úzce 

spojen s organizační strukturou, jež udává nadřízenost a podřízenost zaměstnanců. Pokud 

jde o obchodní společnost, jsou třeba detailnější informace o obchodních podílech a 

managementu. Vždy to závisí na právní formě podnikání (5, s. 38). 
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2.13 Finanční plán 

Představuje číselnou podobu jednotlivých částí plánu, jehož hlavním úkolem je 

dokazovat reálnost posouzenou z ekonomického hlediska (20, s. 65). 

Vytýčený výsledek finančního plánu obsahuje: 

▪ kalkulaci zřizovacích výdajů, 

▪ plán příjmů, 

▪ plán výdajů, 

▪ plán peněžních toků (20, s. 65). 

 

Odpisy dlouhodobého majetku 

Dělí se na daňové a účetní odpisy (21). 

 

Daňové odpisy 

U této formy odpisů představuje hlavní složku doba odpisování, která je řízena 

zařazováním majetku do skupiny dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

Jsou dány dvě metody odpisování: 

▪ rovnoměrné odpisování, 

▪ zrychlené odpisování (21). 

 

Účetní odpisy 

Lze je brát jako součást výsledku hospodaření, a proto, abychom je mohli vypočítat je 

potřebné znát dobu použitelnosti, jež se téměř u každého druhu majetku liší. Doba 

použitelnosti může být stanovena kvalifikovaným odhadem účetní jednotky, která si ji 

určí sama. Dále pak také může využít příslušné odpisové skupiny, jež jsou dány v zákoně 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (21). 
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Marže  

Je to rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou u zboží či služeb. Je obecně dáno, že 

marže a zisk se sobě nerovnají. Zisk totiž představuje marži, poníženou o náklady spojené 

s prodejem služeb či zboží (tj. mzdové náklady, náklady na pronájem) Marže je dána 

vzorcem uvedeným níže (22). 

𝑚 = (p−n)/𝑝 ∙ 100%  

m = marže  

n = nákupní cena 

p = prodejní cena  

 

Výnosy a náklady  

Výnosy se značí jako hodnotově vyjádřený výsledek činnosti podniku za daný časový 

interval (období). Náklady jsou představovány jako spotřeba vstupních činitelů (majetku) 

vyjádřená v peněžních jednotkách, sloužící ke tvorbě již zmíněných výnosů. Po rozdílu 

výnosů a nákladů nám vznikne výsledek hospodaření za určité období (5, s. 132). 

 

Mzdové náklady  

Jsou tvořeny z hrubé mzdy a povinných odvodů na zdravotní (9 %) a sociální (25 %) 

pojištění. Odvody zaměstnavatele činí v souhrnu 34 % za zaměstnance (23). 

 

Provozní náklady  

Zajišťují běžnou činnost podniku a zahrnují: náklady na služby, náklady na materiál, 

osobní náklady, daně a poplatky (s výjimkou DPH, daně z přijmu a spotřební daně), 

odpisy (24). 
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Výkaz zisků a ztrát 

Představuje dokument, jež zachycuje výnosy a náklady a následně tedy i zisk nebo ztrátu 

(výsledek hospodaření). Výkaz je povinnou součástí účetní závěrky, a jeho struktura je 

pevně určena. Jestliže se jedná o podnik menší povahy, pro který neplatí zákonem dané 

povinnost ověřit závěrku auditorem, může zde být vyhotoven výkaz zisků a ztrát ve 

zjednodušeném rozsahu (25). 

 

Cash-flow (výkaz o peněžních tocích) 

Dokument, který je známý i pod pojmem cash-flow. Představuje přehled příjmů a výdajů, 

a řadí se mezi povinné výkazy. Výkaz je výhradně sestaven pro hlavní tři oblasti, v nichž 

se činnost podniku objevuje, a to jsou: provozní, investiční a finanční oblast. 

V provozním cash-flow jsou zachyceny peněžní toky každodenního provozu podniku. 

Investiční cash-flow je zaměřen na změny u dlouhodobého majetku. A v neposlední řadě 

finanční cash-flow, který se soustředí na zisk finančních zdrojů a jejich splácení, které 

můžou zahrnovat i výplaty podílu na hospodaření vlastníkům (5, s. 136). 

 

2.13.1 Zdroje financování podniku 

Je možné je rozdělit na: 

▪ externí vlastní kapitál – je získán od osob, které podnik zakládají či nově-

vstupujících vlastníků, 

▪ cizí/dlužný kapitál – je získán od věřitelů, jež nejsou vlastníky, 

▪ mezzanine kapitál – ten, kdo poskytuje kapitál, se v mezích zákona pohybuje 

mezi postavením vlastníka a postavením věřitele (26, s. 56). 

 

Můžeme zde definovat i několik dalších způsobů financování zdrojů podniku: 
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Factoring  

Jeho hlavní podstata spočívá v odkoupení pohledávky před dobou její splatnosti, 

zpravidla se jedná o krátkodobé pohledávky v tuzemsku, s dobou splatnosti do 90 dnů a 

bez zvláštního zajištění. 

 

Forfaiting 

Má stejnou podstatu jako factoring, akorát jde o dlouhodobé pohledávky za zahraničními 

odběrateli, většinou nad 50 000 USD s dobou splatnosti nad 90 dnů, které musí být 

zajištěny, např. směnkou nebo akreditivem. 

 

Franchising  

Určuje zvláštní vztah či způsob podnikání, který je vhodný pro začínající podnikatele, 

kteří se chtějí vyhnout chybám z nezkušenosti. Účastníky tohoto vztahu jsou dva subjekty 

– franchisor, jež poskytuje franchizu a franchisant, který franchisu přijímá. Jakmile 

franchisant získá licenci na používání know-how, obchodní značku a vybavení, zároveň 

mu vzniká povinnost dodržovat podnikatelskou koncepci franchisora a odvádět mu podíl 

ze zisku. Známé firmy, jež franchisu poskytují jsou např. Restaurace Potrefená husa či 

Coca Cola. 

 

Leasing 

Je to v podstatě pronájem, který se dělí na operativní a finanční. Určuje způsob, jak může 

podnik získat určitý statek v situaci, kdy nemá na její nákup. Operativní pronájem bývá 

zpravidla krátkodobý, a po skončení pronájmu je majetek vrácen leasingové společnosti. 

Finanční leasing má dlouhodobou povahu a je zde možnost přejít po skončení doby 

pronájmu majetku ve vlastnictví nájemce. Tedy v případě dohodnutých podmínek 

určených ve smlouvě (27). 
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Přílohy 

Obsah a rozsah příloh není přesně stanoven, a je zpravidla individuální. Jsou zde zahrnuty 

např.: technické výkresy, důležité smlouvy či životopisy klíčových osobností, jež nelze 

zahrnout do textu (2, s. 33). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části se budeme zaobírá pohledy na mikro a makro prostředí komplexu W Future. 

 

3.1 Trh  

Restauračně-zábavní komplex W Future spadá do odvětví pohostinství. Na trhu ho 

můžeme považovat jako restaurační zařízení s přidanou hodnotou, tím je myšleno 

možnost pobavení a oddech zákazníků. Hlavní náplní činností je příprava a prodej 

pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. Dále 

doplňková činnost zahrnující provozování společenských her a poskytování vodních 

dýmek k zakouření. Celé by to mělo působit jako futuristické, moderní centrum, které 

předčí konkurenci, poskytne pestrou nabídku pokrmů a nápojů, a tak zajistí kvalitně 

strávený čas zákazníka. 

Komplex se bude nacházet na ulici Bezručova 2 ve městě Šternberk, v Olomouckém kraji. 

Největší blízké město je Olomouc, které se nachází asi osmnáct kilometrů, od již 

zmíněného města Šternberk. Komplex se bude nacházet na začátku ulice Bezručova, kde 

denně chodí velký počet lidí, a to kvůli dvěma bankám (Moneta bank, Česká Spořitelna), 

které jsou v bezprostřední blízkosti našeho podniku. Proto máme šanci přilákat na vinoucí 

se vůni jídel jak úředníky, tak i jejich klienty, aby přišli k nám o pracovní pauze na oběd. 

Výhodu máme v tom, že v dnešní době chtějí lidé zkusit něco nového, něco, co je oslní a 

budou si to pamatovat, a proto poskytneme na našem jídelníčku každý den minimálně 

čtyři zahraniční jídla. Další aspekt, který hraje roli je umístění komplexu v centru města, 

kde najdeme různé prodejny zboží a služeb, a hlavně obchodní centrum, které denně 

přiláká několik tisíc zákazníků. Po náročném nakupování se přece každý chce někde 

příjemně najíst, a náš podnik toho bude důkazem. Šternberk jakožto město, se může 

chlubit hned několika historickými památkami, které jsou nedaleko našeho komplexu – 

Šternberský hrad, Mariánský sloup nebo kostel Zvěstování, které jsou velmi vyhledávané 

turisty. Každoročně se zde koná celosvětově známá akce Ecce Homo, jež představuje 

závody veteránů, ale i nejnovějších aut či formulí po trati do vrchu. Díky téhle akci, je 

centrum přeplněno několika tisíci potencionálními tuzemskými či zahraničními 

potenciálními zákazníky. K našemu podniku se dá z Olomouce dopravit autobusem za 
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cca půl hodinky, avšak je zde velmi populární cyklostezka, kde po ní lidé často jezdí na 

kole z Olomouce až do Šternberka. Výdej energie vede ke ztrátám živin a tekutin, a proto 

mají potencionální zákazníci o jeden důvod navíc navštívit právě nás.  

 

3.2 Zákazníci 

Zákazníky můžeme rozdělit do několika kategorií podle daných kritérií. 

 

3.2.1 Zákazníci dle četnosti návštěv komplexu 

▪ Pravidelný, 

▪ Nahodilý, 

▪ Nestálý. 

 

Pravidelný zákazník   

Pravidelného zákazníka lze brát jako zákazníka, kterého už podnik velmi dobře zná, a 

vždy se rád vrací. K návštěvě komplexu se uchýlí v průměru jednou za dva týdny. 

Obvykle si objednává hlavní jídlo, nápoj a v některých případech i desert. Dále taky 

vyzkouší jednu ze společenských her nebo si zakouří vodní dýmku. Většinou se 

pravidelný zákazník rozhoduje při výběru velmi rychle, avšak nebojí se zkusit i nové věci. 

Pokud je spokojený, je zde velká pravděpodobnost, že nás doporučí známým či rodině. 

K další návštěvě se rozhoduje převážně na základě předchozí dobré zkušenosti 

z minulých návštěv, a zaryté jistoty, kterou jsme v něm profesionálním přístupem 

vyvolali. O takového zákazníka se musíme velmi dobře starat, a lze ho využít i jako 

marketingový nástroj, kdy mu můžeme předat letáček s novinkami na jídelním lístku. 

 

Nahodilý zákazník    

Nahodilý zákazník je v podstatě zákazník, který má problém s rozhodováním. Podnik, do 

kterého vstupuje ho musí určitým způsobem zaujmout. Restauraci, kterou se chystá 

navštívit nezná, proto je potřeba ho různými cestami nalákat.  
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Do první cesty se řadí výrazné logo komplexu, které bude zpracované formou vlajky u 

vchodu do komplexu. Logo by mělo přilákat zákazníka, ale i poukázat na existenci 

podniku. Vlastnosti loga by měli být vtipnost, nadčasovost, odlišnost a originalita. Po 

registrování loga si může zákazník dále povšimnout elegantně zpracované budovy, ve 

které bude restauračně-zábavní komplex zaujímat svou pozici. V podstatě se jedná o 

zevnějšek provozovny, jehož design bude hrát obrovskou roli získávání zákazníků. Další 

cesta zahrnuje určení ceny jídel, nápoj a dýmek, které podnik poskytuje. Jelikož náš 

potencionální zákazník u nás nikdy nebyl, nemůžeme nastavit příliš vysoké částky, ale 

spíše se musíme odvíjet podle konkurenčních cen. Denně vytvoříme několik akcí na 

jídelníčku, které vyvěsíme na vchodovou část provozovny, aby měli kolemjdoucí neustále 

na očích naši nabídku. Nabídka by měla zapůsobit a získat si zákazníka. Kuchyně podniku 

bude hned vedle restaurační části, tudíž vůně, která se z ní bude linout dodá příjemné 

aroma celému komplexu. Tento menší prvek vyloženě svádí lidi ke koupi daných pokrmů. 

Jako nahodilé zákazníky považujeme převážně turisty a zákazníky, kteří podnik navštíví 

náhodou. 

 

Nestálý zákazník 

Je to takový zákazník, který již podnik zná, avšak pravidelně ho nenavštěvuje. Většinou 

se jedná o zákazníky, kteří navštěvují danou lokalitu jen příležitostně, a to například 

v období prázdnin nebo svátků. Nestálý zákazník potřebuje neustále podněty vedoucí 

k jeho koupi. Do takových podnětů lze zahrnout nabídku nových pokrmů na jídelní lístek 

či inovaci určitých jídel a nápojů. Může se jednat i o věrností programy poskytované u 

vodních dýmek určené pro zákazníky. Nejdůležitějším faktorem je neustálé opakování 

těchto propagačních podnětů, protože obecně platí, že z nestálého zákazníka se může stát 

i ten pravidelný 

 

3.2.2 Zákazníci dle věku 

Potencionální zákazníky komplexu roztřídím dle věkové kategorie, abych vyčlenil a 

charakterizoval jednotlivé potřeby každého z nich, a podle toho odhadl, kteří budou 

podnik navštěvovat nejvíce. 
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Členění zákazníků je následující: 

Rodiče s dětmi: zahrnuje rodiče s dětmi do 15 let, kteří navštíví náš   

   podnik. Tato skupina více šetří. 

Lidé 15-64 let: představují náctileté a lidi ve středním až starším věku. Od této  

   skupiny se předpokládá nejvyššího dosahovaní zisků, jelikož  

   většina z nich už dosahuje vlastních příjmů a obecně platí,  že lidé 

   v tomto věku mají dostatečné peněžní prostředky, než je to u  

   následující kategorie. 

Lidé nad 65 let: jedná se o skupinu lidí, která má tendenci více šetřit, tudíž ji  

   s přehledem můžeme zařadit  do skupiny rodičů s dětmi. 

  

3.2.3 Zákazníci dle životního stylu 

Níže jsou uvedené charakteristiky zákazníků segmentované dle životního stylu. 

 

Vegani 

Aby můj podnik uskutečnil potřeby všech zákazníků, musím zde zahrnout i vegany. 

V dnešní době je už mnoho takových lidí, a podnikatel jim musí být schopen nabídnout 

alespoň jeden druh pokrmu. 

 

Sportovci 

Jestli chce podnikatel oslovit sportovce, bude muset podávat vitamínové bomby ve formě 

nápojů, salátů či desertů. Dále musí klást důraz na to, aby jídla obsahovala dostatečné 

množství bílkovin a sacharidů, méně tuků, což v dnešní době každý sportovec po 

náročném tréninku vyhledává.  Tyto zákazníky lze získat reklamou na příslušných 

sportovištích či posilovnách. 
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Ostatní 

Jedná se o zákazníky, kteří nechtějí nebo nemají čas na to řídit se dle správné 

životosprávy. Jde jim jen o jedno, a to je chuť daného jídla, nápoje či dýmky. Lze je brát 

jako základní kořeny poptávky, které nám odhadově budou tvořit nejvyšší část příjmů. 

 

3.3 Analýza SLEPT 

Tato analýza nám poslouží k vymezení faktorů vnějšího prostředí, které mohou mít vliv 

na naše podnikání. 

 

3.3.1 Sociální faktory 

Do těch nejdůležitějších sociálních faktorů, kterými by se podnik měl zaobírat, zařadíme 

vývoj průměrných hrubých mezd obyvatel v Olomouckém kraji, nezaměstnanost, 

demografické faktory, nákupní chování a životní úroveň zákazníků. 

 

Vývoj hrubých mezd  

 

Graf 1: Vývoj průměrných hrubých mezd obyvatel Olomouckého kraje (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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Dle údajů poskytnutých od Českého Statistického úřadu se průměrná hrubá měsíční mzda 

obyvatel Olomouckého kraje od roku 2013 neustále zvyšuje. Poslední analyzovaný rok 

2017 činí 25 599 Kč. Tato hodnota dokazuje lepší platové podmínky v Olomouckém 

kraji. Avšak abychom byli obezřetní, je potřebné si uvědomit, že to je hrubá mzda, a ne 

čistá mzda, která po odečtení sociálního, zdravotního pojištění a daní činí odhadově dvě 

třetiny z hrubé mzdy. Od roku 2012 dochází k průměrnému meziročnímu poklesu reálné 

hodnoty mezd o 1,43 % i přesto, že nominální hodnota mezd pořád mírně narůstá. Je 

zřejmé, že si lidé budou moci koupit za své peníze stále méně výrobků či služeb. Pokud 

bude reálný trend mezd i nadále klesat, bude to spotřebitele nutit více přemýšlet nad tím, 

za co svoje příjmy budou utrácet. 

 

Demografické faktory 

 

Graf 2: Počet obyvatel dle věkového složení ve městě Šternberk (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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obyvatel tohoto města rozčleněných dle věkového složení. Od roku 2013 lze registrovat 

mírné zvyšování počtu obyvatel, které se dá předpokládat i budoucích letech. Je potřebné 

si všimnout, že naše odhadově nejvíce utrácející skupina, což jsou lidé 15-64 let, tvoří 

dvě třetiny z celkového počtu obyvatel. Pro komplex to je velmi pozitivní informace. 

Kategorie rodiče s dětmi, tedy děti 0-14 let spolu se skupinou 65 a více let netvoří ani 

jednu třetinu z celkového počtu obyvatel. Jelikož jsem předpokládal nejvyšší chuť 

utrácení u naši nejpočetnější skupiny, ve větší míře nás to nezasáhne.  

 

Nezaměstnanost 

  

Graf 3: Obecná míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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zvětšujícím se počtem zaměstnaných se budou zvyšovat i útraty za zboží či služby. Tenhle 

aspekt se to může projevit pozitivně ve výši tržeb komplexu.   

Při segmentování jsme dále zjistili, že podíl nezaměstnaných u věkové skupiny lidí 15-

64 let v Olomouckém kraji byl v roce 2013 8,17 %, avšak v roce 2017 již jen 3,77 %. 

Z pohledu mého podniku je to opět přínosem, jelikož trend podílu nezaměstnaných naší 

věkové skupiny má klesající tendenci, což značí více peněžních prostředků v oběhu, a tím 

i více utrácení. 

 

Nákupní chování a životní úroveň zákazníků 

Čeští zákazníci se dají analyzovat pomocí různých vzorů chování při nakupování a 

rozhodování při návštěvě mého komplexu a koupě pokrmů či nápojů. Převážná většina 

z nich již dle předchozího výzkumu u Olomouckého kraje nedosahuje vysokých částek 

čistých mezd, proto jsou nuceni kupovat nejlevnější zboží a služby. Snaží se šetřit, jak to 

jenom jde. Pro podnikatele vlastnícího restauračně-zábavní komplex je to ztížení, protože 

přicházíme o zákazníky. Avšak je potřebné si uvědomit, že i když průměrní občané České 

republiky koukají na každou korunu, rádi se chodí někam napít, najíst a pobavit. 

Jako v každé restauraci v Čechách se bude čepovat tekuté zlato – pivo. Mé první 

zkoumání bude spočívat v jeho spotřebě. Podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven 

za rok 2016 klesl objem prodejů piva v hospodách. Spotřeba piva v restauraci versus 

prodané pivo v obchodech se dostala na poměr 39:61, avšak před deseti lety to byl poměr 

49:51. Lze z toho rozpoznat, že čeští pijáci vysedávající v hospodách či restauracích 

ubývají. Raději volí rozmanitost počtu hospod, které navštěvují, ale jsou také náročnější 

kvalitu čepovaného piva. Abychom tak nepřicházeli v budoucnu o zákazníky, jediným 

řešením je pro nás předstihnout konkurenci, a to zajištěním absolutní kvality čepovaného 

piva, profesionality obsluhy, podáváním špičkových jídel z čerstvých surovin nebo právě 

provozem doplňkových činností (29). 

Můj druhý výzkum bude spočívat v porovnání útrat českých domácností za stravovací 

služby. V roce 2012 bylo průměrně utraceno 5 114 Kč, v roce 2014 5 338 Kč, a 

v neposlední řadě v roce 2016 5 785 Kč. Veškeré částky jsou uvedeny na osobu. Z těchto 

tří částek můžeme rozpoznat, že české domácnosti utrácejí každým rokem více peněžních 
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prostředků za stravovací služby, což je z hlediska zvyšování zisků u nově zakládajícího 

podniku pozitivní informace (Zdroj: ČSÚ). 

 

3.3.2 Legislativní faktory 

Legislativní zákony mají vliv na celý průběh podnikání ať už při zřízení právnické či 

fyzické formy podnikání, placení daní nebo odvodů za zaměstnance. Dále potom také na 

hygienické podmínky, jež by provozovna měla splňovat. Pro podnik můžou být přínosem, 

ale i zátěží. Hlavní přínos spočívá v určování pravidel na trhu a udávání jistoty správného 

podnikání. Naopak zátěží je myšleno nepříznivé ovlivňovaní nákladů a administrativní 

zatížení, jež může v našem podniku nastat. 

Legální a předpisové podnikání je v České republice upraveno řadou norem a zákonů 

Některé jsou sloučené pro všechny druhy podnikání, a další jsou zase udávány pro určitou 

oblast, kde je podnikatelská činnost vykonávána. 

Mezi zákony ovlivňující mé podnikání musíme zahrnout: 

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

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,  

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

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

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

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

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

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostech řemeslných, 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, 

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

• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 

Předmět a podmínky, jež mají být naplněny pro provoz dané činnosti stanoví 

Živnostenský zákon. V našem případě se jedná o řemeslnou živnost – Hostinská činnost, 

která spočívá „ve výrobě a prodeji pokrmů a nápojů a jejich bezprostřední spotřebě 

v provozovně v níž jsou prodávány“. Dále je v tomto zákoně uvedeno, že „pokud zůstane 

zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, 
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občerstvovací), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování 

stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, 

bowling)“. (řízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam obsahových náplní živností 

řemeslných). Jelikož podnik působí jako restauračně-zábavní komplex, tímto druhem 

řemeslné živnosti máme pokryté veškeré činnosti, které budeme provozovat. Pokud by se 

podnik větším způsobem finančně a majetkově rozmohl, bylo by moudré přejít 

k právnické formě podnikání, konkrétně ke společnosti s ručením omezeným. 

Za důležitou legislativní změnu, která nastala v průběhu dvou let, považuji zejména přijetí 

zákona č. 112 Sb., o evidenci tržeb. Jelikož se orientace podnikání řadí mezi Stravovací 

a Ubytovací služby, elektronická evidence se pro nás stala platnou od 1. 12. 2016. Pro 

nás to může znamenat menší dopad ve zvýšení nákladů za nákup elektronických 

pokladen. 

Jelikož v mém podniku bude uzavřený prostor Lounge, který bude vyhrazený pro kouření 

vodních dýmek a zábavu, musíme mít na paměti zákon o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek č. 65/2017, který je nabil své účinnosti od 31.5.2017. Ačkoliv 

je kouření zakázáno téměř ve všech případech, vodní dýmky jsou uvedené v §8 odstavci 

k) jako výjimka. Dále je nutné mít na paměti, aby zaměstnavatel dodržel správné normy 

ohledně vzduchotechniky a vystavění cedule, která upomíná na povolení kouření od 18 

let věku. 

Dále zde hraje určitou roli daňová povinnost, která je upřesněna prostřednictvím zákona 

o dani z příjmu. V našem podniku se podnikatel rozhodl vést daňovou evidenci, 

vypočítávat a podávat daňové přiznání za zaměstnance a za sebe. V oblasti daní je dále 

důležité znát zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podnikatel, jakožto osoba 

samostatně výdělečně činná předpokládá překročení obratu jednoho milionu korun za 12 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tím pádem se stává ze zákona plátcem DPH. 

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. udává osoby, které mohou vést účetnictví ve 

zjednodušeném či plném rozsahu a osoby, které splňují podmínky pro vedení daňové 

evidence. Jelikož pro naši oblast podnikání nepředpokládáme obrat dle zákona o dani 

z přidané hodnoty vyšší než 25 milionů korun za jedno kalendářní období, zvolíme vedení 

svých výdajů a příjmů prostřednictvím daňové evidence. 
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Podnik plánuje zaměstnávat několik zaměstnanců, proto je potřebné, aby byl podnikatel 

důkladně poučen o zákonech v zákoníku práce. 

Jelikož se naše hlavní činnost zaměřuje na obor gastronomie, musí se podrobovat 

speciálním zákonům zabývající se hygienou a potravinami. Právní normy se týkají 

celkového průběhu nakládání s potravinami. 

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (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, 

ve znění pozdějších předpisů, 

▪ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné požadavky potravinového práva, dále je zde zřízen 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který stanoví postupy týkající se 

bezpečnosti potravin, 

▪ Nařízení Komise (ES) č. 1441/2007 ze dne 5. prosince 2007, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, 

▪ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

▪ Vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání 

odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, v platném 

znění, 

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

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

Výše uvedené zákony a vyhlášky se týkají například podmínkami uvádění potravin do 

oběhu, odpovědností za nabízené potraviny, nezávadností potravin, skladováním 

potravin, výškou prostoru provozovny v závislosti na podlahové ploše, vzduchotechnikou 

či odborné způsobilosti jednotlivých zaměstnanců. Některé z podmínek pro provoz 

restauračně-zábavního komplexu mohou být pro podnikatele finančně náročné. Jedná se 

o splnění kritérií spotřebičů, které jsou odpovědné za přípravu pokrmů, které by se kvůli 
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špatné skladovací činnosti mohli stát závadnými. Kontrolním orgánem těchto věcí je 

Krajská hygienická stanice, která v případě průkazu nedodržení právních předpisů může 

provozovateli udělit pokutu.  

Na závěr je nutné definovat další důležitý legislativní dokument, a to je zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon udává nutnost zavedení systému kritických 

bodů, jež předchází riziku zdravotní nezávadnosti pokrmů při skladování, výrobě, 

přípravě či samotné cestě pokrmů k zákazníkovi. Veškeré uvedené body si podnik musí 

sepsat v písemné formě. 

 

3.3.3 Ekonomické faktory 

Mezi ty nejdůležitější ekonomické faktory, jež mohou mít vliv na naši podnikatelskou 

činnost zařadíme výdaje domácností a jejich volné prostředky na útratu, jež jsou 

ovlivněny hrubým domácím produktem, výší daní, mírou nezaměstnanosti (již zmíněná 

v demografických faktorech) a inflací. Jelikož je naším způsobem financování celého 

podnikatelského plánu úvěr, budeme zkoumat i úrokovou míru. Všechny tyto faktory 

vykazují obraz o ekonomické situaci v naší oblasti podnikání. 
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Inflace 

 

Graf 4: Průměrná roční míra inflace v České republice (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

 

Inflace úzce souvisí s kupní sílou peněz. Při jejím zvýšení si lidé reálně budou moci 

koupit méně výrobků a služeb. Radikální zvýšení cenové hladiny by tak ve větší míře 

mohlo vést ke snížení poptávky po nákupu pokrmů, nápojů či ostatních službách, které 

poskytujeme. 

Dále se dá konstatovat, že výše uvedeným zapříčiněním by došlo ke zvýšení nákladů na 

nákup potravin nutných k přípravě pokrmů, což by mohlo vést ke zvýšení jejich prodejní 

ceny, a to by zase mohlo vyústit v odrazení potencionální zákazníků od jejich koupě. 

Nejvyšší hodnota průměrné roční míry inflace v průběhu posledních šesti let vykazovala 

3,3 %. Poté začal trend klesat, kdy nejnižší hodnotu měl ukazatel v roce 2015, a to 0,3 %. 

V roce 2016 vzrostl o 0,4 %, avšak v roce 2017 zaznamenal hodnotu 2,5 %. V roce 2018 

v lednu se hodnota míry inflace dostala na 2,4 %, avšak celoročně není plně 

zprůměrovaná. 

Prognóza ČNB na rok 2019 předpovídá v 1. čtvrtletí snížení hodnoty ukazatele na 1,9 % 

a v 2. čtvrtletí téhož roku na 1,8 %. Tyto hodnoty neznamenají hrozbu pro mou 
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podnikatelskou činnost, avšak nejsou tak pozitivní, jako před třemi lety. Budoucí 

předpověď udává pokles míry inflace, což je pro nás přínosem, protože pokud by trend 

měl nadále rostoucí tendenci, mohlo by to zapříčinit hrozbu pro personální strategii 

podniku. Tím je myšlen očekávaný tlak ze strany zaměstnanců na růst mezd. Dále by to 

mělo vliv na již zmíněné zdražování pokrmů a nápojů, a tím pádem i na konečného 

spotřebitele (30). 

 

Hrubý domácí produkt 

Jeho využití je určeno pro měření výkonnosti celkové ekonomiky. Přesněji jde o sumu 

celkové hodnoty statků a služeb vyprodukovaných na území České republiky. 

Dostupné výsledky ukazují, že se HDP ve 4. čtvrtletí roku 2017 meziročně zvýšil o 5,2 

%. Tento výsledek je očištěný o sezónnost a cenové vlivy. Výsledek pozitivně ovlivnilo 

to, že útraty domácností koncem roku 2016 začaly zvyšovat v důsledku zvyšování mezd. 

Tento rok byl průlomový pro růst cen nemovitostí a dařilo se konkrétně i v oblasti 

pohostinství. 

Nárůst také zasáhl výdaje domácností na konečnou spotřebu, jež se meziročně zvýšily 

v roce 2017 o 2,31 %. Předchozí výsledek lze pro můj podnik chápat pozitivně, jelikož 

se dá předpovídat jeho neustálý budoucí růst (31). 

 

Výše daní 

Pokud máme analyzovat daně v České republice, dá se konstatovat, že se ve svých 

základních stavebních kamenech dost přibližují vyspělým Evropským zemím.  

První zásadní změnou je počínaje rokem 2018 zvýšení minimální mzdy z 11 000 Kč na 

12 200 Kč. Pro zaměstnance to má dopad z hlediska vyššího odvodu na daních a pro 

podnik to poukazuje na zvýšení mezd zaměstnanců. Zvýšila se i částka daňového 

zvýhodnění na vyživované dítě ze současných 1117 Kč na 1267 Kč. Vzrostlo i daňové 

zvýhodnění na dvě a více dětí (32). 

V roce 2017 proběhla další změna to ve uplatnění maximální výše paušálních výdajů. Pro 

naši oblast, tedy živnostenské podnikání činí toto procento 80 % výdajů se stropní hranicí 

800 000 Kč.  
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V roce 2018 už nejsou přítomné dvě možnosti uplatnění procenta příjmů, ale pouze jedna. 

Ta značí u paušálních výdajů nižší limit, avšak lze zde současně uplatnit slevy na manžela 

či manželku a daňová zvýhodnění na děti. Pro mě, jakožto osobu výdělečně činnou, to 

má pozitivní dopad díky využití jednotlivých slev, a tím pádem i možností nižšího odvodu 

daní (33).  

Shrnutím lze konstatovat, že uvedené změny působí pozitivně na náš podnik. Avšak 

pokud by se v budoucnu daně zvyšovaly, museli bychom naše produkty a služby 

zdražovat, což by mohlo vést ke snížení poptávky u potencionálních zákazníků. 

 

Úroková míra 

Jelikož k zahájení podnikatelské činnosti bude podnikatel potřebovat základní kapitál, jež 

pokryje veškeré počáteční investice, hraje pro něj velkou roli úroková míra. Úroková míra 

určuje, jakou výši částky budeme muset zaplatit věřiteli za půjčku, což je vlastně způsob 

financování mého komplexu. Zvolil jsem si bankovní úvěr, jehož úroky jsou ovlivňovány 

Českou národní bankou a jejími úrokovými sazbami. Jelikož několik let probíhala 

intervence proti české koruně, v polovině roku 2017 skončila, a to zapříčinilo, že úrokové 

sazby budou jedním z prostředků ke stabilizaci koruny. V roce 2018 vyhlásila ČNB 

zvýšení úrokových sazeb, což pro nás může znamenat zvýšení úrokových sazeb 

podnikatelských úvěrů. Z finančního hlediska to lze brát pro můj podnik jako negativní 

jev (34). 

Z výše uvedených informací lze dedukovat, že nejvýhodnější variantou pro nás je uzavřít 

úvěr s úrokovou fixací co nejdříve, a na co nejdelší časové období. Jelikož jednotlivé 

banky vedou proti sobě konkurenční boje o klienty, tak si nemohou dovolit ve větší míře 

zvyšovat úrokové sazby, což vede k jejich velmi mírnému a pomalému růstu. Jiným 

způsobem lze taky konstatovat, že pokud žadatel představí bance kvalitní zajištění úvěru 

a daňové přiznání, dále pak je v registrech banky prověřen jako kredibilní, a může tak 

získat mnohem nižší úrokovou sazbu. 
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3.3.4 Politické faktory 

Jelikož je Česká republika demokratického zřízení, v roce 2018 stála před velkým 

rozhodnutím, a to prezidentskými volbami. Po úspěšném obhájení výhry voleb Milošem 

Zemanem proti Jiřímu Drahošovi nemůže Česká republika očekávat radikální změny, ale 

spíše její legislativa zůstane v zarytých kolejích. 

Avšak to nic nemění na tom, že rok 2017 nebyl pozitivní pro náš národ. Dosáhli jsme 

přebytku v rozpočtu 26,5 miliardy Kč, který není tak rekordní jako v roce 2016, kdy byl 

98,3 miliard Kč. Shrnutím to lze brát jako jev, jež je pro občany lepší než, kdyby stát byl 

ve ztrátě. Dalším úspěchem je postupné každoroční snížení míry nezaměstnanosti a 

efektivní výběr daní. České republice stouply meziročně příjmy z DPH, ale i od firem. To 

představuje možnost snížení daně, konkrétně pak daňové platby pojistného placeného 

zaměstnavatelem za zaměstnance. Jelikož zaměstnáváme několik zaměstnanců, byla by 

tato novela pro nás, jakožto podnikatele velmi pozitivní zprávou, avšak musela by se 

prosadit (36). 

Závěrem lze shrnout, že se vláda určitým způsobem podílí na podpoře podnikatelů, i když 

byla nedávno kvůli elektronické evidenci tržeb mnoha začínající podnikateli značně 

neoblíbená. 

 

3.3.5 Technologické faktory 

Obor pohostinství nespadá do kategorie oborů, jež jsou náchylné na větší technologické 

změny. Avšak je potřebné si uvědomit, že v dnešní době je potřebná neustálá inovace, 

která může podniku zajistit větší úspěch u zákazníků oproti konkurenci. K provozu 

restaurace je nutné splňovat veškeré limity, a to převážně v kuchyni. Spotřebiče se 

neustále vyvíjí, ovšem to se odvíjí i na jejich ceně. Podnikatele zajímá převážně 

praktičnost a funkčnost. Hygienické předpisy stanovují normy, podle nichž se musí 

dodržovat správné skladování potravin, což zapříčiní zvýšení výdajů na koupi chladících 

boxů či ledniček, zajištění kvalitní místnosti, která bude držet vlhkost a příznivou teplotu. 

Tyto preventivní opatření jsou důležité proti zbytečné likvidaci zkažených potravin. 

Jelikož podnikatel provozuje restauračně-zábavní komplex musí sledovat vývoj jídel a 

nápojů, které inovativně kráčí každým rokem kupředu. Dále potom inovaci vodních 

dýmek, které musíme nakoupit v tom nejmodernějším a designově kvalitním stylu, 
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abychom tak zajistil nadčasovost podniku. Závěrem nesmí zapomenout na nákup 

elektronické pokladny, která na tom z hlediska vývoje nemusí být nejnovější, avšak musí 

být dostatečně funkční. 

 

3.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Tahle analýza by měla být nápomocná k bližší specifikaci konkurenčního prostředí, ve 

kterém se restauračně-zábavní komplex bude nacházet. 

 

3.4.1 Konkurenční rivalita   

Jak již už bylo zmíněno, komplex bude zaujímat své místo v centru města Šternberk, 

v blízkosti bank Česká Spořitelna a Moneta bank, na ulici Bezručova. Jelikož je zde 

jednosměrný průchod ulicí Potoční, chodí zde denně mnoho lidí jak už do banky, tak do 

obchodního centra naproti přes ulici. Celkový počet našich konkurentů je devět, avšak 

analyzoval jsem jen ty nejvýznamnější. 

První konkurent je Hanácká restaurace EXPEDICE, která se nachází v relativní blízkosti 

komplexu. Je to restaurace s letní terasou, která podává jak české, tak zahraniční jídla. 

Její otevírací doba je každý den od 09:00 – 22:00, což nám hraje do karet, jelikož náš 

podnik bude otevřen minimálně do půlnoci, proto by se potencionální zákazníci mohli po 

skončení provozní doby v restauraci přemístit k nám. Tento podnik bude pro komplex 

největším konkurentem a hrozbou z hlediska nalákání zákazníků, avšak proto se musíme 

od této restaurace odlišovat. Tím, že podnikatel poskytne zákazníkům kvalitnější servis a 

možnost pobavit se společenskými hrami či zakouřením vodních dýmek, zajistí tak jejich 

budoucí návrat. Hlavním cílem podnikatele bude převážně předčit tento konkurenční 

podnik. 

Dále musí podnikatel brát na vědomí hospodu Irish Pub 5 lišek, která se nachází na stejné 

ulici jako komplex, avšak její otevírací doba je omezená. V pondělí až pátek od 17:00 – 

22:00, sobota a neděle od 17:00 – 02:00. Tento bar nepodává hlavní pokrmy, což je pro 

komplex velmi pozitivní zprávou, protože nepředstavuje přímého konkurenta z hlediska 

podávání obědů a večeří.  
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Za třetího konkurenta považuji Restauraci Šnyt, která byla založena nedávno, a dle 

osobních návštěv do ní chodí pravidelně velký počet zákazníků. Její doba je každý den 

od 11:00 – 23:00. Poskytují tradiční české pokrmy, zákusky a několik druhů piv. Zní to 

jako jeden z našich největších konkurentů, ale její ceny jsou dost vysoké a lokalita mimo 

centrum města, proto tento podnik nelze považovat za větší hrozbu. 

 

3.4.2 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh  

Tvorba zisků v odvětví pohostinství ve městě Šternberk není jednoduchou záležitostí. 

Každý podnik, který chce uspět, musí vyhledat nejpříznivější lokalitu k umístění 

provozovny, která je v mém případě centrum města. Mnoho nemovitostí určených 

k pronájmu či koupi, jsou již zabrané jinými podniky, proto mnoho nově zakládajících 

restaurací či hospod volí lokalitu mimo centrum. To pro komplex představuje obrovskou 

výhodu. Další kritérium vstupu na trh je splnění podmínky odborné způsobilosti 

k provozování živnosti a dále administrativa, jež není při zakládání nového podniku 

jednoduchá. Určitou roli hraje i hygiena a normy, jejichž splnění a dodržování je pro 

některé podnikatele obtížné. Při vyšší nabídce konkurentů za pronájem či koupi budovy 

se zde může objevit problém pro menší podnikatele, které by to mohlo finančně položit. 

Tento trh není úplně přesycený, obsahuje hodně mezer a skulinek, kterými lze předčit 

konkurenci, proto je zde neustálá možnost vstoupit na trh. Největší budoucí hrozba, jež 

nás může zasáhnout, představuje rozšíření nabídky stávajících podniků. Avšak i kdyby 

tomu tak bylo, doposud neexistuje ani jeden podnik, jež by předčil jedinečnost  doplňkové 

činnosti podniku, tj. poskytování vodních dýmek.  

 

3.4.3 Hrozba vzniku substitutů 

Náš podnik poskytuje přípravu zahraničních i tuzemských jídel a nápojů, a také udává 

možnost zakouřit si vodní dýmku a zahrát si společenské hry. Z hlediska pokrmů a nápojů 

se dá za substitut považovat veškeré pití či jídlo, které člověka zasytí nebo mu zažene 

žízeň. Proto je potřebné zmínit veškeré stánky s rychlým občerstvením, které nabízejí 

klasické potraviny jako například bagety, burgery, párky v rohlíku, hranolky či chlazené 

nápoje. Dále je potřebné zmínit obchodní dům nacházející se v blízkosti komplexu, který 

nabízí veškeré potraviny a nápoje. Tyto substituty mohou mít na naši provozovnu 
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negativní vliv z hlediska nízkých cen, které může zákazník zvolit raději než ceny v mém 

podniku.  

Z hlediska vodních dýmek jsou substitutem trafiky prodávající tabákové výrobky, které 

jsou poměrně návykovější než tabák z vodních dýmek, a zákazník tak před nimi může 

dávat přednost například cigaretám. Ale musí brát v potaz, že cigaretu si nezakouří 

v uzavřeném prostoru oproti dýmce. Shrnutím lze toto hledisko považovat jako pozitivní 

pro náš podnik. 

 

3.4.4 Síla kupujících 

Důležité faktory, které budou kupujícího nejvíce zajímat jsou samozřejmě cena, 

profesionální servis, prostředí a v neposlední řadě kvalita dýmek a připravovaných 

pokrmů či nápojů. Kupující jsou pro náš podnik zdrojem všech příjmů, proto je potřebné 

si je hýčkat nejvyšším možným způsobem. Ačkoliv je smluvní síla jednoho zákazníka 

nízká, při poklesu poptávky by obrovským způsobem zesílila. Pokud by se tak stalo, byli 

bychom nuceni ceny snížit, i když by náš podnik zvolil pevně dané ceny. Flexibilní ceny 

můžeme najít u levných, nekvalitních či zkažených potravin, což by mohlo zapříčinit 

možné nebezpečí v čerstvosti a celkové kvalitě pokrmů. Pokud je řeč o personální oblasti, 

tak kdyby podnikatel snížil své mzdové náklady na zaměstnance, mohlo by to vést k jejich 

demotivaci a menší produktivitě. Počítáme, že naši restauraci budou navštěvovat 

převážně pravidelní zákazníci, kteří pokud budou s naším servisem spokojeni, doporučí 

náš podnik dál svým známým či rodině. Doporučení je jedna z neúspěšnějších forem 

marketingu, která nestojí ani korunu. 

Pokud bychom měli zhodnotit smluvní sílu kupujících z pohledu možnosti návštěv u 

potencionálních konkurentů, tak se o jejich vyjednávací síle dá říct, že je středně-velká 

až velká. Je tomu tak díky většímu množství variant stravovacích služeb, které může 

zákazník navštívit. 

 

3.4.5 Síla dodavatelů 

V naší oblasti podnikání můžu konstatovat, že vyjednávací síla dodavatelů je zde velice 

malá. Existuje mnoho obchodů, od kterých lze odebírat například suroviny na přípravu 
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jídel či vodní dýmky a jejich tabák. Pro větší nákupy a suroviny, které mají dlouho 

trvanlivost pro nás bude nejvýhodnější jet do prodejny MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

v Olomouci, jež 18 km vzdálená od našeho komplexu, avšak zeleninu, ovoce a maso 

můžeme kupovat již ve Šternberku v místní masně či zelinářství, nacházející se přímo 

v centru města. čímž zajistíme jejich maximální čerstvost. To samé platí pro pečivo a 

ostatní doplňkové suroviny, které můžeme odebírat v Tesco Stores ČR, a.s. či 

supermarketech Penny Market, s.r.o. a. Jestliže zhodnotíme vyjednávací sílu dodavatelů 

z hlediska pevně daných cen a variant přejití ke konkurenci, nepovažujeme ji jako 

reálnou. 

Jestliže by můj podnik upřednostnil zásobování potravin formou dodání přímo do naší 

provozovny, existuje zde velký počet firem, které tyto služby poskytují. Tudíž i u tohoto 

způsobu se dá považovat vyjednávací síla dodavatelů na nízké úrovni, protože z pohledu 

zákazníka mám více možností nákupu. 

Dodavatelé poskytující vybavení provozovny mají opět nízkou vyjednávací sílu, jelikož 

na trhu jich působí mnoho dalších. Za dodavatele, kteří poskytují vybavení restaurace se 

dá považovat například: Gastroform, s.r.o., GOZ GASTRO, s.r.o. či ASKO – 

NÁBYTEK, spol. s.r.o. Pokud by se jednalo o vodní dýmky, tak by dodavatelé byli 

celosvětové nákupní server Ebay.com, kde je možnost koupě za mnohem levnější cenu. 

U spotřebičů a vybavení do kuchyně zde existuje také mnoho dodavatelů, mezi které se 

řadí například IKEA Česká republika, s.r.o. nebo TESCOMA, s.r.o. 

 

3.5 Analýza SWOT 

V této části práce se budeme zaměřovat na analýzu SWOT.  Řadí se mezi strategické 

analýzy, která zkoumá interní faktory podniku – silné a slabé stránky a externí vlivy – 

příležitosti a hrozby podniku. Zkoumání těchto uvedených faktorů nám může být velmi 

nápomocné v budoucím úspěchu našeho podnikání. 

 

3.5.1 Silné stránky 

▪ Lokalita provozovny, 

▪ inovační zaměření podniku, 
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▪ zákazníci jako turisté, 

▪ nabídka zábavy a oddechu, 

▪ nabídka pokrmů. 

Nejdůležitější silnou stránkou je bezpochyby vhodná lokalita. Podnik se nachází v centru 

města, kde, jak už bylo zmíněno, chodí nespočet zákazníků nakupovat do obchodního 

centra, či klientů a úředníků vyřizovat povinnosti do banky. Proto je zde veliká 

pravděpodobnost, že se naše zákaznické portfolio může velice rychle rozrůst. 

Dalším důležitým prvkem, který bych chtěl vložit do svého podnikání je inovace. 

Abychom maximalizovali budoucí úspěch podniku, musíme lidem nabídnout něco 

nového, něco, co zajistí zvědavost zákazníka. První složkou je design provozovny, který 

by měl mít podobu nadčasové stavby, která bude působit futuristicky. Dále pak rozdělení 

podniku na dvě části, z toho první zahrnuje restauraci, a druhá Lounge, která poskytuje 

vodní dýmky a společenské hry. Je velice důležité nabídnout zákazníkům příjemné 

prostředí, skvělé pokrmy, nápoje a servis, to může zajistit jejich budoucí návrat. Ale když 

k tomu podnikatel přidá něco extra, v jeho případě zábavní a oddechovou část v objektu, 

budou se zde lidé scházet i za společenským účelem, a ne pouze za gastronomickým.  

Dále je velmi důležité zmínit turismus ve městě Šternberk, který je zde velmi populární. 

Jezdí sem lidé z celého světa, jak už na historické památky, tak na každoroční 

automobilové závody do vrhu neboli Ecce Homo. To podniku udává možnost zasažení 

zahraničních skupin zákazníků. 

V neposlední řadě je potřebné zmínit kvalitu poskytovaných pokrmů, na které by si každá 

nově rozjíždějící restaurace měla dát záležet. Budeme se snažit vařit z těch nejčerstvějších 

a nejkvalitnějších surovin. Výběr šéf kuchaře pro nás taky nebude lehkým úkolem, jelikož 

ho budeme muset prověřovat, zdali je schopný připravit jak zahraniční, tak tuzemské 

pokrmy. Zkráceně bude muset disponovat špičkovými dovednostmi a letitými 

zkušenostmi. Této stránky musí podnik využít, protože každé jídlo, které vydá, 

představuje jeho etiketu a reklamu. 

  

3.5.2 Slabé stránky 

▪ Vysoká vstupní investice, 
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▪ financování z cizích zdrojů, 

▪ nově-zakládající podnik a vstup na trh, 

▪ nižší počet potencionálních zákazníků,  

▪ dražší cenová relace. 

Nejslabší stránkou pro podnik jsou vysoké výdaje, které musí v počáteční fázi plánu 

vynaložit k následné rekonstrukci budovy do finální podoby komplexu. Dále potom 

výdaje na vybavení restaurace, které můžou pohltit velkou část našich finančních 

prostředků. Pro mě, jakožto podnikatele, to může představovat zátěž. Z toho vyplývá, že 

zde hraje roli i riziko, jelikož jako u každého podnikání se dá zkrachovat, a ne každý má 

odvahu takhle objemnou investici podstoupit. 

Pokud se podnikatel rozhodne uplatnit jako způsob financování úvěr od banky, musí 

počítat s tím, aby měl nejen na samostatné splátky úvěru, ale i na přibývající úroky, které 

pro něho budou představovat další výdaj. Pro můj podnik je to slabá stránka, protože jestli 

nebude podnikatel vlastnit rezervní kapitál, který v případě neziskových měsíců pokryje 

veškeré závazky vůči bance, může lehce zkrachovat. 

Další nevýhodou je vstup na trh, kde podniku potrvá delší časové období, než se dostane 

do širokého povědomí zákazníků. Podnikatel bude muset vynaložit určité finanční 

prostředky do zahájení marketingové kampaně, jejíž účinnost se může projevit až po delší 

době. Zezačátku zde bude muset zahrnout podporu prodeje formou nabídky 

společenských her zcela zdarma. Jelikož bude podnik ve fázi získávání pravidelných 

zákazníků, musí do nich určitou část finančních prostředků investovat. 

Za slabou stránku lze považovat i nižší počet potencionálních zákazníků žijících ve městě 

Šternberk než například ve velkoměstě Olomouc. Velkoměsto by pro podnikatele 

znamenalo mnohem větší šanci oslovení vyššího počtu zákazníků, avšak když bude mít 

jedinečnou povahu, lze přinutit zákazníky, aby do komplexu jezdili i z daleka. 

Podnik bude určen převážně pro středně-vyšší úroveň zákazníků, proto zezačátku zvolí 

podnikatel vyšší ceny, které vyplývají z velikosti nákladů na pořízení komplexu, 

konkurentů, ale také z cen nakupovaných surovin a lokalitě. Pro podnikatele to může být 

slabou stránkou z důvodu cenového souboje s konkurencí, avšak vyšší cenu se bude 
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snažit kompenzovat příjemným prostředím, pestrými a kvalitními službami. Snížení cen 

pokrmů a nápojů uplatním jen v případě velmi nízké poptávky či krajní situaci podniku. 

  

3.5.3 Příležitosti 

▪ Spolupráce s každoroční akcí Ecce Homo, 

▪ zvýšení mezd obyvatelstva, 

▪ zvýšení poptávky. 

První příležitost, která se podniku jeví převážně z marketingového hlediska je spolupráce 

s každoročními závody automobilů a veteránu Ecce Homo. Jelikož do města přijde 

několik tisíc lidí, bylo by moudré investovat do reklamy formou rozdávání letáčku do 

stánků postavených právě na tuto veřejnou akci. Cílem je informovat o mém komplexu 

účastníky a návštěvníky závodu. 

Každým rokem se zvyšuje hrubá mzda obyvatel v Olomouckém kraji, to značí více 

finančních prostředků držených potencionálními zákazníky v budoucnu. Z toho se dá 

predikovat, že se průměrná útrata za stravovací služby zvýší. Pro podnik je to příležitost 

z hlediska dosahování vyššího zisku. 

Město Šternberk disponuje 24 164 obyvateli, jejichž trend neustále roste. Aglomerace 

města se každým rokem zvětšuje a počet obyvatel přibývá. Avšak není to pouze o 

obyvatelích města, ale i o turistech, kteří jsem jezdí častěji kvůli historickým památkám 

města. Pro náš podnik je to pozitivní zpráva do budoucna, protože to může vést ke zvýšení 

poptávky po službách, které poskytuje. 

 

3.5.4 Hrozby 

▪ Vstup nové konkurence, 

▪ snížení zákazníkovi mzdy, 

▪ snížení výdajů domácností za stravovací služby, 

▪ ekonomická recese, 

▪ zvýšení daňového zatížení, 
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▪ zpřísnění zákonů a norem. 

Pokud chce podnikatel úspěšně podnikat, je nutné všímat si potencionálních hrozeb, které 

působí na náš podnik. Obecně je konkurence vždy hrozbou, a to nemusí být na trhu úplně 

nová. Postačí, když konkurent nabídne něco inovačního pro zákazníka. Z toho vyplývá, 

že při podnikání nemůže podnikatel sledovat pouze jeho podnik, ale i podniky 

konkurenční.   

Jelikož se podnikatel chystá podnikat ve sféře stravovacích služeb, je pro něho mnohem 

těžší provozovat komplex v době ekonomické recese. Zhoršení ekonomické situace ve 

státě zapříčiní to, že se zákazníci budou snažit více šetřit, a to kvůli snižování jejich mezd 

a zaměstnanosti. Oblast stravovacích služeb je jednou z oblastí, kterou mohou zákazníci 

oželet, jelikož si většina z nich může uvařit doma, a tak ušetřit. To zapříčiní, že klesnou 

podniku tržby z prodeje, což lze brát jako negativní vliv. 

Mezi další hrozby lze zařadit zpřísnění zákonů a norem pro odvětví našeho podnikání. 

Jedná se o daňové a pracovní zákony či hygienické normy. Veškeré tyto normy by mohli 

vyústit k navýšení nákladů, což je pro podnik nepříznivé. Pokud se zvýšila daň z přidané 

hodnoty, zapříčinilo by to růst cen surovin, které jsou potřebné pro přípravu pokrmů. 

V případě zvýšení daně z příjmů by podnikatel musel odvést větší část daně státu, což by 

pro něho znamenalo snížení zisků, a následné zvýšení prodejní ceny pokrmů. A to by se 

zase nelíbilo potencionálním zákazníkům, kteří by vyšší ceny mohli odmítat. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část bakalářské práce se zabývá zpracováním samotného podnikatelského plánu pro 

založení restauračně-zábavního komplexu ve městě Šternberk. V této části je blíže 

zobrazen marketingový mix, organizační a finanční plán podniku. 

 

4.1 Popis komplexu 

Restauračně-zábavní komplex, také nazývaný jako W Future, je umístěn v Olomouckém 

kraji, konkrétně v centru historického města Šternberk. Název charakterizuje jeho 

futuristickou a inovační podobu, kterou komplex bude zaujímat. Tento podnik bude 

poskytovat stravovací a zábavní služby pro tuzemské, ale i zahraniční zákazníky. 

Hlavním cílem podniku je vytvořit společenský, moderní komplex, který budou moci lidé 

navštěvovat za účelem strávení kvalitního času u dobrého jídla a pití, ale i za účelem 

pobavení. Podnik nebude jen klasická restaurace, která chce svým zákazníkům 

poskytnout jen stravovací služby, ale bude se dělit na dvě části, kde první část nacházející 

se v přízemí bude zahrnovat restauraci, která bude poskytovat tuzemské, ale i zahraniční 

pokrmy. Druhá tzv. inovativní část s názvem Lounge nacházející se v prvním patře 

objektu, bude mít za úkol zajistit oddechové služby zákazníkům. Oddechovou službou je 

myšleno pohoštění ve formě kvalitní kávy či exotického nápoje s možností kouření 

nadčasových vodních dýmek. Dále také pobavení u moderních společenských her, ve 

kterých se později budou moci pořádat i turnaje, tím se podniku mnohonásobně zvýší 

popularita. Celé to bude působit jako designově futuristické centrum, jehož  hlavním 

cílem bude poskytnout zákazníkovi něco nového, něco, kam se zákazník rád vrátí. 

Naší hlavní vizí je spolupráce se závody veteránů a automobilů nazývané Ecce Homo. 

Tato akce se koná v již zmíněném městě Šternberk, který se kvůli ní stal celosvětově 

známým. Spolupráce bude probíhat formou reklamy, kdy požádáme organizátory akce, 

aby zde mohli pracovníci roznášet letáčky s naším logem komplexu potencionálním 

zákazníkům. Celá popularita turismu města není jen kvůli závodům, hrají zde roli i 

umístěné historické památky, převážně Šternberský hrad a chrám zvěstování Panny 

Marie. Vedlejší budoucí vizí je rozšířit komplex o možnost ubytování, avšak tuhle 

investici lze posoudit až bude podnik oblíbený. 
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4.1.1 Základní údaje o komplexu 

Název: W Future 

Provozovatel: Jan Wisner 

Odpovědný zástupce: Petr Kaplan, šéfkuchař 

Sídlo: Jívavská 39, 785 01 Šternberk 

Provozovna: Bezručova 1173/2, 785 01 Šternberk 

Logo: 

  

Obr. 4: Návrh na logo (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

4.1.2 Právní forma podnikání 

Jako právní formu podnikání jsem vybral OSVČ neboli osobu samostatně výdělečně 

činnou. Povedu si daňovou evidenci a budu ze zákona plátcem DPH, protože predikuji 

příjmy vyšší než 1 000 000 Kč ročně. Jelikož provozování hostinské činnosti spadá do 

živností řemeslných, je potřebné mít tři roky praxi a vlastnit oprávnění o vystudování 

v oboru. Ačkoliv nic takového nevlastním, musím si zvolit svého odpovědného zástupce. 

Za svého odpovědného zástupce jsem si zvolil pana šéfkuchaře Petra Kaplana, který má 

úspěšně ukončenou střední školu v oboru kuchař-číšník, a má nejen několikaleté 

zkušenosti na pozici šéfkuchaře, ale také s provozováním restaurace U koupaliště ve 

Šternberku. Pana Kaplana zaměstnám do mého komplexu na pracovní pozici šéfkuchaře. 

Zatím se nemohu pyšnit většími zkušenostmi s podnikáním u podobného inovativního 

projektu, proto zde i bylo velmi obtížné najít příslušného společníka.  
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Hlavními důvody, proč jsem OSVČ zvolil jsou následující: 

▪ u společnosti s ručením omezeným je nutné sepsání zakladatelské listiny či 

společenské smlouvy, 

▪ u společnosti s ručením omezeným se musí tvořit a svolávat valná hromada, kde 

musí být stanoveni jednatelé, 

▪ fyzická osoba nemusí být zapsána do obchodního rejstříku, 

▪ jestliže podnikatel nepřekročí obrat dle zákona o DPH 25 000 000 Kč, za 

bezprostředně předcházející kalendářní rok, není povinen vést účetnictví, ale stačí 

mu vedení daňové evidence, 

▪ u společnosti s ručením omezeným je nejprve zdaněn výsledek hospodaření, 

následně až podíl společníka pomocí srážkové daně, u OSVČ je rozdíl mezi 

příjmy a výdaji zdaněn pouze jednou, 

▪ zákon neudává nutnost vedení evidence výdajů, proto lze využít paušálních 

výdajů. 

Ačkoliv jsem si vybral osobu samostatně výdělečně činnou, v budoucnu, až se podnik 

majetkově a finančně rozroste, lze přejít ke společnosti s ručením omezeným, jejíž 

základní kapitál je pouze 1 Kč. 

 

4.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen pomocí marketingových nástrojů 4P, které následně budu 

zkoumat zahrnující: produkt, cenu, distribuci a propagaci. 

 

4.2.1 Produkt 

Produktem našeho podniku je příprava alkoholických a nealkoholických nápojů, pokrmů, 

poskytování možnosti kouření vodních dýmek a zapůjčení společenských her. 

V komplexu musí podnikatel přednostně dbát na kvalitu pokrmů, konkrétně tak na 

přípravu obědového menu a stálé nabídky jídel. Jídelní lístek se bude skládat z 16 

hlavních jídel, 5 salátů, 4 polévek a 3 desertů. K tomu připočteme ještě 6 jídel, které 

spadají do obědového menu, jež se bude každý pracovní den lišit. Dále se zde objeví 
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pestrá nabídka příloh a předkrmy. Naším hlavním cílem je, aby si každý typ zákazníka 

přišel v našem lístku na své. Abychom uspokojily zákazníky z hlediska jejich cílové 

skupiny, budeme muset do obědového denního menu zařadit minimálně 2 tradiční česká 

jídla, jelikož zákazníci žijící ve městě Šternberk jsou velmi konzervativní. Další 2 jídla 

mohou být zahraniční, ať už například italské nebo americké. Předposlední jídlo bude mít 

velmi lehkou veganskou podobu, a bude určeno převážně pro ženy. V neposlední řadě je 

potřebné mít na tomhle menu jedno jídlo bez lepku, což mohou ocenit zákazníci trpící 

celiakií. Konkrétní nabídka pokrmů je v příloze č.1. 

Co se týče nabídky nápojů, tak jsou nealkoholické nápoje vybrány z klasického 

sortimentu ochucených nápojů, minerálních vod, džusů, čajů, nealkoholických piv, kávy 

a domácích limonád. Alkoholické nápoje zahrnují 4 druhy piv, a to 12° Plzeň, 12° 

Budějovický Budvar a 13° a 11° Svijany. V nabídce nebude chybět i pestrá nabídka bílých 

a červených vín. Dále se do lístku řadí tvrdý alkohol, jako například vodka, whisky či 

rum. V neposlední řadě bude podnik nabízet populární míchané alkoholické koktejly, 

jako jsou například Long island nebo Mojito. Konkrétní nabídka nápojů je v příloze č. 2. 

U vodních dýmek, které bude podnik nabízet v druhé části komplexu s názvem Lounge, 

musí klást důraz převážně na design. Vzhled dýmek bude moderní a futuristický. Tabák 

do vodních dýmek bude zahrnovat několik příchutí. Od, borůvky, švestky po jablko, 

meloun či višeň. Příslušenství k použití dýmek bude zahrnovat i uhlíky. Nabídka dýmek 

i s cenami prodejními bude upřesněna v příloze č.4. 

Posledním produktem budou společenské hry, které budou sloužit převážně za účelem 

oddechu či pobavení zákazníku. Do her bude podnikatel řadit například klasické šachy, 

dámu, Scrabble či Monopoly. Za půjčení těchto her si nebudeme účtovat žádný poplatek, 

protože jejich funkce bude pouze nalákat zákazníky do komplexu. Konkrétní nabídka her 

bude zkonkretizována v příloze č. 4. 

 

4.2.2 Cena 

Další částí marketingového mixu bude stanovení cen našich produktů. Při určování jsem 

se řídil podle konkurenčních cen u dvou největších konkurentů. První krok bude 

zahrnovat zjištění cen u podobných produktů, jež nabízí konkurence. Nalezené ceny 

zprůměruji a seřadím od nejlevnější po nejdražší. U našeho podnikání je nastavím trochu 
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nižší, jelikož bude podnik na trhu působit jako nový, potřebuje si tak co nejdříve získat 

klientelu. Stanovení nižších cen by mohlo být nápomocné k „přetažení“ zákazníků do 

komplexu. Ceny jídel z denního menu jsme odvodili od konkurence a bude se pohybovat 

v rozmezí 90–135 Kč za jedno hlavní jídlo i s polévkou. 

Avšak podnikatel musí mít na paměti, že cena musí být stanovena tak, aby neohrozila 

generování zisku, jelikož s podhodnocenou cenou nebude schopen splatit vstupy potřebné 

v začátku podnikatelské činnosti. 

Pokud naopak zvolí cenu vyšší za účelem zvýšení zisku, může se to odrazit na poklesu 

poptávky po našich produktech. 

Za nejvýznamnější dva konkurenční podniky, jejichž ceny budu analyzovat, považuji: 

▪ Hanácká restaurace EXPEDICE sídlí v úzké blízkosti našeho komplexu. 

Restaurace nabízí převážně tradiční české pokrmy. Disponuje velkou terasou, 

která je pro zákazníky lákadlem hlavně v letních měsících. Působí na trhu od roku 

2006, čímž se stala ve městě populární. Ceny restaurace jsou přiměřeně vysoké, 

ačkoliv je podnik vzhledově určen pro střední třídu. 

▪ Restaurace Šnyt se nachází ve městě Šternberk, konkrétně na adrese Masarykova 

20. Je to nově zrekonstruovaný podnik, který dříve zaujímal název Restaurace 

Primka. Vzhledově působí jako podnik určený pro střední a vyšší třídu, což se 

odráží i na prodejních cenách. Nabízí tradiční české, ale i zahraniční pokrmy, 

nepasterizované pivo, zákusky a kvalitní vína. Zákazníky se snaží k přilákat 

převážně kvalitními produkty, polohou a příjemným prostředím. 
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Tab. 1: Porovnání cen konkurentů (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37, 38) 

Ukazatel 
Hanácká restaurace 

EXPEDICE 
Restaurace Šnyt 

Cena hlavních jídel 129 - 245 Kč 135 - 265 Kč 

Cena denního menu  107 - 120 Kč 97 - 139 Kč 

Cena příloh 8 - 59 Kč 29 - 69 Kč 

Cena polévek 39-59 Kč 39 - 45 Kč 

Cena salátů 41 - 175 Kč 159 - 165 Kč 

Cena dezertů 59 - 69 Kč 55 - 69 Kč 

Cena nealko nápojů Neposkytnuto 19 - 46 Kč 

Cena piva 25 - 35 Kč 25 - 35 Kč 

Cena tvrdého 

alkoholu 
Neposkytnuto Neposkytnuto 

 

Jelikož konkurenční ceny vodních dýmek v Olomouckém kraji nejsou dostupné a podnik 

se nemůže odvíjet od cen z jiného kraje, musí u cen tabáků a vodních dýmek vycházet 

z cen kupních. Musíme znát cenu, za kterou jsme vodní dýmku nakoupily. Dále k tomu 

přičteme i výdaje v podobě tabáku a uhlíků, které jsou potřebné k jejich provozu. Potom 

si určíme marži, která zprvopočátku podnikání nebude příliš vysoká, abychom zbytečně 

neodradily první zákazníky. Později až bude podnik více populární, bude moci si marži 

zvýšit.  

 

4.2.3 Distribuce 

Dalším nástrojem marketingového mixu je distribuce, kde budu analyzovat zásobování, 

umístění a celkovou distribuci komplexu. 

Hlavním místem pro zásobovací činnost bude sklad, který bude umístěn přímo 

v komplexu. Sklad se bude skládat ze tří částí. První část bude zahrnovat potraviny, které 

musí být uskladněny v chladu, na co nám poslouží speciální boxy. Druhá část bude 

zahrnovat nápoje a třetí část sklad vodních dýmek a jejich příslušenství. Logistiku a 

dopravu potravin zajišťuje sám majitel podniku. Velké nákupy budou probíhat dvakrát za 

týden abychom zajistili maximální čerstvost potravin. Výdaje, které vzniknou při dopravě 

potravin si bude majitel hradit sám z vlastních prostředků. Nákupy určitých potravin, 

převážně zeleniny a masa budou prováděny ve městě Šternberk.  Při nákupu 

alkoholických a nealkoholických nápojů a ostatních potravin s dlouhou dobou 
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trvanlivosti využijeme velkoobchody umístěné v Olomouci. Dopravu vodních dýmek, 

tabáku a piva zajistí dodavatel. Dopravu u ostatních alkoholických a nealkoholických 

nápojů zajistí opět sám majitel. Optimální množství potravin potřebných ke tvorbě 

pokrmů bude určovat šéfkuchař, protože právě on bude mít dokonalých přehled o veškeré 

spotřebě surovin. 

Nejdůležitější faktor, který hraje roli při umístění mého podniku je frekventovanost 

zákazníků, kteří danou lokalitou denně projdou. Proto jsem zvolil místo, které je na konci 

jednosměrné ulice Potoční, kde je vysoká koncentrace klientů či zaměstnanců dvou bank, 

které jsou v úzké blízkosti komplexu. Dále zde denně projde mnoho zákazníků, kteří jdou 

za nákupy do obchodního centra naproti mému podniku. Komplex se nachází v centru, 

tudíž bude pořád lidem na očích. Jiné místo by pro provozování takového typu 

podnikatelské činnosti mohlo být velmi rizikové. 

Distribuční řetězec se v oboru pohostinství nepovažuje za dlouhý. Pokrmy a nápoje či 

dýmky putují přímo ke spotřebiteli. 

 

4.2.4 Propagace   

Jelikož bude podnik vstupovat na trh jako nově otevřený, a nebude zpočátku populární, 

je potřebné věnovat obrovskou pozornost při jeho propagaci. Větší reklamní akce budou 

velmi nákladné, proto musíme sestavit takový propagační plán, který nebude příliš drahý, 

avšak zasáhne co největší možnou skupinu zákazníků. 

První formou propagace je samozřejmě internet. V dnešní době by každá moderní 

restaurace měla vlastnit webovou stránku, a to z důvodu podávání informací zákazníkovi 

o lokalitě, jídelním lístku či zajímavostech. Cena webové stránky se může a u těch 

jednodušších v rozmezí do deseti tisíc, až po ty nejsložitější v rozmezí stovek tisíc. Pro 

mou podnikatelskou činnost postačí spíše jednodušší podoba stránek. Měli by mít 

primárně informativní funkci, aby zákazník věděl, kde naši provozovnu najde a aby se 

dozvěděl o našem obědovém menu či sortimentu tabáku do dýmek. Webové stránky by 

tedy měli obsahovat základní informace o komplexu, kontaktní údaje, mapu s trasou do 

provozovny, provozní dobu, denní obědové menu, jídelní a nápojový lístek, informace o 

příchutích tabáku do vodních dýmek a společenských hrách. Dále informace o 
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historickém okolí, fotogalerii interiéru a exteriéru provozovny a v neposlední řadě akce 

či slevy, kterými se podnik bude snažit zapůsobit na zákazníky.  

Firma, kterou jsem si pro tvorbu stránek vybral, se nazývá THINline, s. r. o., která 

provozuje stránky www.websynergy.cz, kde jsem si zvolil jsem si balíček nazývaný 

Rychlý web, jehož cena začíná na 7 900 Kč a doba realizace 3-5 dnů. Za další náklady 

lze považovat základní licenci, jež stojí 200 Kč/měsíc a aplikaci rezervačního systému 

ukotveného přímo na webových stránkách, jež stojí 350 Kč/měsíc.  

Další propagace, kterou bychom měli zvážit, tedy pokud chceme jít s dobou, jsou sociální 

sítě. Jednou z nich je www.facebook.com, kde si zde můžeme vytvořit firemní stránku 

s veškerými údaji o komplexu. Na Facebooku existuje možnost placené propagace, čímž 

můžeme zasáhnout širší portfolio zákazníků. Propagace spočívá ve sdílení naší 

facebookové stránky na vedlejší zeď, kterou uvidí určitý okruh potencionálních 

zákazníků. Cena se pohybuje od minimální částky 200 Kč, avšak platí, že s vyšší částkou 

roste okruh zacílení. První dva měsíce investuji do placené reklamy 3 000 Kč/měsíc, což 

podniku může zajistit větší počet zhlédnutí na naší facebookové stránce, která bude dále 

odkazovat na naši webovou stránku. Pro další měsíce investujeme 1 200 Kč/měsíc po 

dobu jednoho roku. 

Další v dnešní době úspěšnou formou reklamy, jsou tiskoviny. Rozhodl jsem se pro výtisk 

letáků velikosti A5, které budou graficky zpracované a budou obsahovat interiér a exteriér 

komplexu, základní informace a zajímavosti o nás. Grafický návrh bude provádět sám 

majitel komplexu. Pro tisk jsem si vybral jsem si webové stránky www.onlineprinters.cz. 

Budu tisknout 2000 ks letáčků za cenu 1 427 Kč včetně dopravy.  

Letáčky budou vystaveny v komplexu na jednotlivých stolech, na hlavním pultu, kde je 

zákazníkům bude kasírující pracovník věnovat zdarma. Dále si najmu brigádníka, který 

bude roznášet letáky po okolí centra města, čímž může zase rozšířit povědomí o našem 

podniku. Brigádník bude ohodnocen mzdou 74 Kč/hod a bude s ním podepsaná dohoda 

o provedení práce, abych jako zaměstnavatel nemusel odvádět sociální a zdravotní 

pojištění. Bude roznášet od 10:00 do 14:00 každý pracovní den první měsíc provozu 

komplexu. Celkové náklady za brigádníka se vyšplhají na částku 5 920 Kč.  

Jelikož naši velkou příležitostí bude každoroční akce Ecce Homo konaná začátkem 

července ve městě Šternberk, budeme zde chtít zasáhnout naší reklamou stánky 



 

73 

 

rozmístěné na jízdním okruhu. Akce se koná 3 dny, proto najmu opět brigádníka na 

dohodu o provedení práce se mzdou 74 Kč/hod. Brigádník bude roznášet letáky všem 

tuzemským i zahraničním návštěvníkům, kteří na automobilové závody přišli. Myslím, 

že je to příležitost z hlediska obrovské koncentrace zákazníků na jednom místě. Roznášet 

bude od 8:00 do 15:00 po dobu tří dnů. Celkové náklady za brigádníka budou 1 554 Kč. 

Posledním důležitým krokem, který bude mít pozitivní vliv na nalákání zákazníků bude 

vizuální reklama na našem komplexu. Zvolil sem firmu Print Promotion, s. r. o, která 

provozuje stránky www.bowflag.cz, kde nakoupím reklamní vlajku velikosti XL. Cena 

vlajky je 4 190 Kč a zahrnuje i tisk a dopravu. Grafické zpracování provede majitel, kde 

si na stránkách společnosti stáhne šablonu, která je k tomu potřebná. Reklamní vlajka 

bude stát před komplexem a bude obsahovat logo podniku a údaje o provozní době.  

Po sečtení všech částek na propagaci komplexu se celková suma výdajů na první rok 

vyšplhala na 45 591 Kč. 

 

4.3 Organizační plán 

Organizační plán komplexu se bude zabývat organizační strukturou, provozní dobou, 

rozpisem pracovních úkolů, povinnostmi zaměstnanců a jejich mzdou, odměnami a 

bonusy, které mohou v zaměstnání dosáhnout.  

 

4.3.1 Organizační struktura, rozpis pracovních úkolů a povinností 

Co se týče organizační struktury, tak nebude nijak složitá. Majitel se bude věnovat 

marketingovým činnostem, řízením celého podniku zahrnujíc logistiku, kontrolu 

pracovníků, kontrolu finančního rozpočtu komplexu a plánování inovační činnosti 

podniku. Dále také bude nést odpovědnost za výplatu mezd a vyplácení závazků vůči 

dodavatelům. V první „restaurační“ části komplexu budou potřeba 2 číšníci či servírky, 

kteří se budou starat o výčep, donášku pokrmů a nápojů přímo ke spotřebiteli. Dále budou 

na konci směny počítat tržby a v případě potřeby i uklízet. Stejné činnosti bude provádět 

1 číšník či servírka v druhé části komplexu Lounge, avšak s výjimkou toho, že budou 

muset pro zákazníky připravovat vodní dýmky a nabízet společenské hry či nápoje. 

V kuchyni bude pracovat šéfkuchař, který bude zodpovědný za chod kuchyně. Aby na to 
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nebyl sám, bude mít 2 pomocné síly v kuchyni, kterým bude přikazovat jednotlivé 

činnosti. Každý zaměstnanec bude mít zodpovědnost za svou pracovní plochu, 

bezpečnost a úklid. Je velmi důležité, aby další den po skončení směny byla pracovní 

plocha připravena k užívání.  

Každý zaměstnanec bude povinen před začátkem výkonu pracovního poměru absolvovat 

školení o hygienických normách. Tato zákonná norma je dána Nařízením (ES) č. 

852/2004 o hygieně potravin, která udává provozovateli povinnost zajištění školení pro 

všechny své zaměstnance, a o tom si také musí vést záznamy. Daným školením je povinen 

si projít i zaměstnavatel. Druhým školením, které musí každý zaměstnanec absolvovat je 

školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. V neposlední řadě je potřebné 

dbát na to, aby každý zaměstnanec vlastnil potravinářský průkaz.  

Níže je uvedená hierarchie podniku a v závorkách je zobrazen celkový počet pracovníků 

na pozici.  

  

 

Obr. 5: Hierarchie podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jelikož chceme ušetřit z hlediska proplácení přesčasů, tak se na každé pozici budou muset 

střídat směny. To značí, že dohromady se budou střídat v počtu: 2 šéfkuchaři, 6 číšníků 

či servírek, 4 pomocné síly v kuchyni. Dále je to také z důvodu velkého počtu hodin, který 

by ani ze zákona odpracovat nemohli. 
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4.3.2 Provozní doba 

Jelikož vstupuje podnik na trh jako nově otevřený, nedisponuje budoucími přesnými 

informacemi o počtu zákazníků, kteří navštíví komplex. Prvním krokem řešení této 

situace bude zpracování modelu otevírací doby, jež bude odvozen od chování zákazníků. 

Provozní doba bude vycházet z poptávky zákazníků. 

Ve městě Šternberk neexistuje větší koncentrace bohatých zákazníků, kteří by si mohli 

dovolit snídat v restauraci, tak snídaňové menu zpočátku úplně vynecháme a začneme 

v 11:00, kdy budeme nabízet obědové menu. Největší počet zákazníků nás odhadem bude 

navštěvovat o víkendech, prázdninách či svátcích. Proto v tyto dny lze přihlédnout 

k navýšení pracovní síly v první a druhé části komplexu. Roli hrají i období. V letním 

období se dá očekávat menší pokles zákazníků, jelikož podnik nedisponuje letní terasou, 

avšak plánuje ji v případě úspěšného podnikání v budoucnu zhotovit. Zimní měsíce pro 

podnik budou klíčové z hlediska počtu návštěv, protože nabídneme zákazníkům příjemné 

interiérové prostředí, kterému by se měla věnovat velkou pozornost. 

Šéfkuchařům a pomocným silám v kuchyni začne pracovní doba o hodinu dříve aby si 

stihli nachystat dané suroviny a předpřipravit pokrmy, které se objeví na denním menu. 

Číšníkům či servírce začne směna v dobu otevření komplexu, avšak je potřebné, aby 

v podniku byli alespoň patnáct minut předem kvůli kontrole prostředí.  

Otevírací doba: 

Tab. 2: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Den Čas 

Pondělí–čtvrtek 11:00 - 22:00 

Pátek 11:00 - 01:00 

Sobota 11:00 - 01:00 

Neděle 11:00 - 22:00 

 

Výše uvedená otevírací doba budou odpovídat pracovním směnám číšníků či servírkám, 

avšak šéfkuchaři a nápomocní kuchaři se na místo výkonu práce musí dostat o hodinu 

dříve, proto se jim započítá vždy hodina navíc. Jejich pracovní doba skončí každý den 

v 22:00, kdy komplex přestane podávat hlavní jídla. 
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Pracovní směny zaměstnanců: 

Tab. 3: Počet hodin směn jednotlivých pozic zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Den Servírka, číšník  
Šéfkuchař a nápomocní 

kuchaři 

Pondělí–čtvrtek 44 48 

Pátek 14 12 

Sobota 14 12 

Neděle 11 12 

Celkem hodin za týden 83 84 

 

Pokud bude zaměstnanec chtít čerpat dovolenou nebo bude nemocný, vypomůže sám 

majitel nebo si najme brigádníka. V případě, když odpracované hodiny zaměstnanců 

přesáhnou měsíční limit, můžou si po dohodě s majitelem vybrat náhradní volno. Celkový 

počet hodin za týden je tak u pozice servírky či číšníka 83 hodin. Celkový počet hodin za 

týden u šéfkuchaře a pomocných sil v kuchyni je 84. 

 

4.3.3 Mzdové ohodnocení, odměny a bonusy zaměstnanců 

Při určení optimální výše mzdového ohodnocení zaměstnanců jsem se rozhodl vycházet 

z průměrných mezd v Olomouckém kraji, které rozčlením pro každou pozici zvlášť. 

Komplex neleží ve velkoměstě, proto můžu mzdu mých zaměstnanců nastavit níž než při 

umístění například v Olomouci. Nicméně výše mzdy by měla odpovídat náročnosti a 

zodpovědnosti výkonu práce, proto chci, aby byla přijatelná pro mě jakožto majitele, ale 

i pro zaměstnance. 

Výše průměrné hrubé mzdy v Olomouckém kraji pro jednotlivé pracovní pozice v roce 

2017 je: 

▪ servírka, číšník – 12334 Kč, 

▪ šéfkuchař – 23318 Kč, 

▪ pomocný kuchař – 14971 Kč (35).  

Výše uvedené hodnoty nám poslouží při určení mezd našich zaměstnanců. Níže uvedená 

tabulka nám přiblíží informace o mzdovém ohodnocení a časové organizaci v podniku. 
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Tab. 4: Výše mzdového ohodnocení jednotlivých pozic zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pozice Úvazek 
Hrubá mzda 

v Kč 

Průměrný počet 

hodin za měsíc 
Kč/hod 

Šéfkuchař Plný 27720 168 165 

Číšník, servírka Plný 12800 166 77 

Pomocný kuchař Brigáda 13500 168 80 

 

Uvedené hodnoty jsou vyčísleny na jednoho zaměstnance. 

Práce o víkendech bude řešena formou pracovního fondu, který zaměstnanci podepíší, 

jehož podoba bude zahrnovat odpracované hodiny v měsíci. V případě že zaměstnanci 

budou vykonávat práci o víkendu, budou mít možnost vzít si náhradní volno. To nám 

zajistí, že nebude nutné zaměstnancům vyplácet hodiny za přesčas včetně práce vykonané 

o víkendech. 

 

4.3.4 Odměny a bonusy 

Výše mzdy bude jednotlivým zaměstnancům vyplácena dle sepsané pracovní smlouvy a 

podle konečného počtu hodin, které si odpracují. Mzdu bude majitel odesílat 

zaměstnancům bezhotovostně na jejich bankovní účty každý 15. den v měsíci. O 

finančních bonusech, které bude majitel zaměstnancům vyplácet, budou rozhodovat 

určité faktory. Mezi ně patří pracovitost, kreativita či doporučení zákazníků. Pokud se 

podniku bude dařit, tudíž jeho hospodářský bude kladný, je zde možnost vyplácet 

zaměstnancům příspěvek na dovolenou nebo třináctou mzdu. 

 

4.3.5 Specifikace jednotlivých pracovních pozic 

Šéfkuchař – na tuto pozici jsem určil mého známého pana šéfkuchaře Petra Kaplana, 

který disponuje dlouholetými zkušenostmi v oboru pohostinství na pozici hlavního 

kuchaře. Od něho tedy převážně čekám splnění všech úkolů, které zadám, jež se týkají 

starání se o celkový chod kuchyně, určení daného množství surovin, příprava denního 

menu a koordinace a řízení pomocných kuchařů. Na pozici druhého hlavního kuchaře 

požaduji praxi v oblasti pohostinství minimálně 2 roky. Obor, kterému by měl být vyučen 

je kuchař, číšník. Měl by být ochoten naučit se novým kulinářským činnostem, a mít 
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vlastní zájem na tom, aby jídlo mělo precizní a kvalitní podobu. Dalším aspektem, na 

který apeluji, je spolehlivost, která hraje pro mě jakožto majitele nesmírnou roli. 

Pomocný kuchař – k této pozici jsou potřebné minimální zkušenosti z oboru kuchař. 

Pomocný kuchař nemusí být vyučen a nemusí mít ani praxi. Avšak měl by zvládat základy 

příprav pokrmů, být učenlivý a spolehlivý v plnění úkonů, jež zadá šéfkuchař. 

Číšník a servírka – je jednou z nejdůležitějších pozic, jelikož servis, který zařizuje, 

dotváří celkový obraz o kvalitě podniku. Přichází velmi často do kontaktu se zákazníky, 

proto je potřebné moudře a přísně vybírat. Požadavky na tuto pozici představují příjemné 

vystupování, vzhled a spolehlivost. Jelikož se náš komplex chystají navštěvovat i 

zahraniční zákazníci, znalost anglického či německého jazyka bude obrovskou výhodou. 

Dále majitel požaduje praxi v oboru číšník či servírka minimálně 2 roky, ochotu a 

reprezentativnost. V neposlední řadě je potřebné zmínit, že zaměstnanec této pozice musí 

v průběhu výkonu práce získat znalosti o všech pokrmech našeho podniku, aby v případě 

nerozhodnosti zákazníka, mohl pomoci s výběrem. 

 

4.4 Finanční plán 

Tento druh plánu patří mezi nejdůležitější část celého podnikatelského plánu, jelikož 

podniku ukáže přítomnou, ale i budoucí finanční situaci v podniku. Hlavním cílem je teda 

zmapování finančního průběhu naší podnikatelské činnosti. Zaobírá se zdroji potřebnými 

pro založení komplexu W Future a sním spojenými zdroji financování. Hlavním zdrojem 

financování bude finanční úvěr. Dále plán vyčísluje celkovou sumu výdajů na zahájení 

podnikatelské činnosti a předpokládá optimistickou, pesimistickou a realistickou variantu 

příjmu, které podnik dosáhne, a z níž bude určen výsledek hospodaření. Dále budoucí 

finanční plán na následující dva roky a plán cash flow za všechna období, který slouží 

jako přehled hotovosti v podniku.    

 

4.4.1 Počáteční výdaje  

Tato část se zaobírá výdaji, které bude potřebné vynaložit na koupi budovy, rekonstrukci 

budovy, vybavení komplexu a ostatními výdaji. 
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4.4.2 Zdroje financování   

Náš podnikatelský plán bude financován z části z vlastních prostředků a bude doplněn o 

výběr úvěru. Hodnota vlastních prostředků je 1000 000 Kč, dosažených z prodeje jiných 

nemovitostí. Tato hodnota bude doplněna o úvěr ve výši 700 000 Kč. Budova je 

v rodinném vlastnictví, proto se lze s majitelem budovy Leošem Wisnerem domluvit, že 

nám ji pronajme za 18 000 Kč na měsíc. Pan majitel investoval do koupi budovy 

2 200 000 Kč a do její rekonstrukce 1 300 000 Kč. Vlastní prostředky spojené s úvěrem 

poslouží převážně k pokrytí výdajů na interiér komplexu, jeho vybavení a první měsíce 

podnikání. 

Částka, kterou budu disponovat tedy 1 700 000 Kč poslouží k realizaci interiéru prvního 

a druhého patra komplexu. Dále potom na veškeré vybavení potřebné k provozu 

komplexu, marketingové a mzdové náklady, která nám vzniknou v počátku podnikatelské 

činnosti. Výdaj pro založení živnosti spojené ostatními poplatky bude činit 1 100 Kč, jež 

uhradím z vlastních finančních prostředků. 

 

4.4.3 Výběr úvěru  

Bankovní úvěr, který měl pokrýt zbylé výdaje pro založení komplexu bude ve výši 

700 000 Kč. Bankovní ústav, jež zvolím bude Česká Spořitelna, a. s., která nabízí 

bankovní úvěr s dobou splácení 84 měsíců a úrokovou sazbou 7,9 % p. a. Pokud však 

doložím účel své půjčky, lze snížit úrokovou sazbu až o 2 %. RPSN činí 9,9 %. Poplatek 

za zpracování úvěru je 1 % ale maximálně do výše 5 000 Kč. Pro nás tedy 5000 Kč. 

Měsíční splátka činí 10 876 Kč. Celková částka zaplacená spotřebitelem bude 913 544 

Kč. Hlavní výhody úvěru jsou, že nemusí být zajištěn nemovitostí a žadatel nemusí 

vlastnit účet v již zmíněném bankovním ústavu. Doba čerpání úvěru je jednorázová na 

účet žadatele. Při řádném splácení nám banka může odpustit až 15 splátek. Jednotlivé 

splátky lze snížit či zvýšit, dle potřeby. Dále jde prodloužit dobu, kdy splátka musí být 

zaplacena. Úvěr chce podnikatel získat na začátku července. 
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4.4.4 Plán zřizovacích výdajů 

Tento plán mi poslouží k určení celkové částky výdajů, jež vynaložím na rekonstrukci 

budovy, správní a administrativní poplatky, provoz prvních měsíců a marketingovou 

oblast podniku. Hodnota budovy mi byla sdělena po konzultaci s Leošem Wisnerem, 

jejím majitelem. Jedná se o odhadovou hodnotu, která se může od té skutečné lišit. Odhad 

vychází z ceny daných rekonstrukcí, které byli již v objektu provedeny. Hlavní činnosti 

potřebné k založení mého komplexu jsou: bourací práce, přestavba interiéru a 

dokončovací práce.  Tyto činnosti by zařídila již zmíněná firma Leoš Wisner – Montáž 

suchých staveb. V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny jednotlivé položky a stavební 

úkony, které jsou finančně oceněny. Ocenění je nadhodnocené z důvodu pokrytí 

veškerých nákladů, popřípadě aby zde mohla zůstat finanční rezerva. Do ostatních výdajů 

se řadí nákup elektronické pokladny, která je nutná dle zákona o EET a pojištění 

podnikatele. Zde můžete vidět veškeré výdaje vynaložené na založení komplexu. 

▪ Náklady na vybavení kuchyně, tj. spotřebiče či speciální chladící boxy nám 

pomůže vyčíslit obchod KOHR Invest s. r. o, 

▪ nábytek bude koupen v obchodě Lino, s. r. o,  

▪ nádobí, kuchyňské potřeby a dekorace nám zajistí obchod GASTROZONE, spol. 

s. r. o,  

▪ vodní dýmky budou odebrány z celosvětového portálu www.ebay.com, kde jsou 

mnohem levnější, než když se pořizují v tuzemsku, 

▪ tabák a uhlíky do vodních dýmek budou pořízeny z obchodu SHANTI & Co, s. r. 

o, 

▪ společenské hry nakoupíme od firmy Ráj deskových her, s. r. o.  

Zobrazení veškerého vybavení je blíže vyčísleno v přílohách 5, 6, 7 a 8. 
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Tab. 5: Časový harmonogram činností potřebných k zahájení podnikatelské činnosti na rok 2019 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Bourací práce 8.7. 14.7. 

Přestavba interiéru 15.7. 24.7. 

Dokončovací práce spojené 

s elektřinou, rozvody vody, 

vytápěním, kanalizací, odvětrání 

pomocí vzduchotechniky 

25.7. 14.8. 

Platba správních poplatků 15.8. 17.8. 

Koupě a montáž vybavení do 

kuchyně 
18.8. 22.8. 

Koupě a montáž vybavení do 

komplexu 
23.8. 26.8. 

Koupě základních surovin 27.8. 27.8. 

Platba ostatních výdajů 27.8. 28.8. 

Školení hygieny 30.8. 30.8. 

Propagace 1.9. neurčito 

 

Tab. 6: Plán výdajů (bez DPH) na zahájení podnikatelské činnosti za rok 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Bourací práce 45000 

Přestavba interiéru 230000 

Dokončovací práce 460000 

Správní poplatky 1100 

Pronájem na první měsíc 18000 

Vybavení komplexu 180066 

Vybavení kuchyně 320866 

Provozní výdaje na první měsíc (odhad) 20000 

Základní suroviny na první měsíc (odhad) 70000 

Školení Hygieny 3000 

Propagace 45591 

Vývoz odpadu (odhad) 2000 

Ostatní výdaje (E-kasa, pojištění, poplatek 

za úvěr) 
15668 

Celková částka zřizovacích výdajů v Kč 1411291 

Finanční rezerva 288709 

Celková částka v Kč 1700000 

 

Počáteční hodnota budovy před úpravami činila 3 500 000 Kč. Celková hodnota budovy 

po všech úpravách bude 4 235 000 Kč. Celková částka zřizovacích výdajů vynaložených 
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k začátku podnikání činí 1 411 291 Kč. Finanční rezerva, jež nám zůstala je 288 709 Kč, 

která poslouží k možnému doplacení zbylých výdajů, jež nám v první měsíce vzniknou.  

 

4.4.5 Plán příjmů, výdajů a zisku 

V této části se budu věnovat plánům příjmů, výdajů a zisku. Jelikož se budova mého 

komplexu musí zrekonstruovat, vybavit a získat potřebná povolení a dokumentaci, lze 

uvažovat o zahájení podnikatelské činnosti v září 2019. Dalším důvodem je také 

překlenutí letní sezóny, které pro nás díky chybějící letní terase může představovat 

nebezpečí v podobě malé návštěvnosti. Letní terasu plánujeme zhotovit v druhém roku 

úspěšného podnikání. 

 

4.4.6 Plán příjmů 

Kalkulace příjmů je definována prostřednictvím základních údajů v mém komplexu. 

Hlavním faktorem je počet míst k sezení v podniku. V první restaurační části komplexu 

bude 50 míst k sezení, v druhé části Lounge bude 20 míst. Dohromady tedy komplex 

pojme 70 zákazníků. 

Výpočet cen surovin vychází z informací, které jsem získal během konzultace s mým 

šéfkuchařem. Z jeho zkušeností sem se dozvěděl, že cenová hladina sortimentu, jež nabízí 

obdobné restaurace i přes rozdílnost marží vychází z průměrné měsíční hodnoty 

veškerých nakupovaných surovin, která činí 0,3 až 0,4 obratu z předpokládaných tržeb 

získaných z cen, které jsou nabízeny zákazníkům. Koeficient, který by měl zaručit odhad 

reálných cen surovin v mém komplexu, činí 0,35. Dále mi jeho zkušenosti pomohli 

stanovit odhad počtu návštěv restaurací, které potencionální zákazníci ve městě Šternberk 

uskuteční. V níže uvedené tabulce jsou vyčísleny hodnoty průměrné útraty, provozních 

výdajů, tj. voda, energie, dále surovin, ostatních nákladů a tržeb. Ceny jsou uvedeny bez 

DPH. Mzdové ohodnocení je kalkulováno jen za zaměstnance, a je odváděno včetně 

odvodů zaměstnavatele. Hrubou mzdu vypočítám jako počet odpracovaných hodin 

v měsíci krát hodinová mzda jednotlivých zaměstnanců. Daný výsledek se potom 

přepočítá do superhrubé mzdy, která bude pro zaměstnavatele představovat konečný 

výdaj. 
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4.4.7 Pesimistická varianta, plán příjmů a výdajů za první rok podnikání 

Tab. 7: Plán příjmů při pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 

2019 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 
Počet dnů v měsíci 

Tržby 

(Kč) 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne   

Září  50 65 150 170 16 14 274700 

Říjen 50 65 150 170 19 12 275100 

Listopad  50 65 150 170 16 14 274700 

Prosinec 55 70 150 170 18 13 303200 

      Celkem 1127700 

 

Tab. 8: Plán výdajů při pesimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 Červenec-Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Počet hodin pozic v 

měsíci 
x x x x x 

Číšník/servírka 0 354 365 360 365 

Šéfkuchaři a 

pomocní pracovníci 

v kuchyni 

0 360 372 360 372 

Mzdy (Kč) 0 266357 274988 268214 274988 

Energie a voda (Kč) 0 0 12000 14000 14000 

Nájemné (Kč) 0 0 18000 18000 18000 

Suroviny (Kč) 0 0 96285 96145 106120 

Úrok (Kč) 0 4608 4567 4526 4484 

Odpisy (Kč) 0 4487 4487 4487 4487 

Ostatní (Kč) 0 4000 4000 4000 4000 

Zřizovací výdaje 

(Kč) 
1411291 0 0 0 0 

Tržby (Kč) 0 274700 275100 274700 303200 

Výsledek 

hospodaření (Kč) 
-1411291 -4752 -139227 -134672 -122879 

VH za období (Kč)  x  x  x  x -1812821 

 

U pesimistické varianty vycházím z průměrné denní útraty zákazníka, která činí od 

pondělí do čtvrtka 150 Kč a 170 Kč v pátek a o víkendu. Tyto částky jsou kalkulovány 

bez DPH. Uvedené částky zákazníkovi postačí ke koupi denního menu a jednoho nápoje. 

V této variantě předpokládám, že si vodní dýmky nikdo nekoupí. Dále zde zohledňuji 

nízkou návštěvnost, která činí od pondělí do čtvrtka 50 návštěvníků a v pátek či o víkendu 

65 návštěvníků. Návštěvnost je udána za jeden den. Nízká návštěvnost by mohla být 
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zapříčiněna špatně provedenou marketingovou činností, prvotní nedůvěrou v náš podnik 

či špatnému řízení celého komplexu. Pokud by k takové situaci došlo, je potřebné 

vyhledat příčiny neúspěchu a nedostatky optimalizovat či napravit. Záporné finanční 

výsledky se dají řešit pomocí zkrácení otevírací doby nebo snížení mzdových nákladů 

zaměstnanců či jejich propuštění. Kdyby však situace nadále pokračovala, bylo by nutné 

ukončit podnikatelskou činnost. Vzniklá ztráta může být částečně financována z finanční 

rezervy. 

Shrnutím lze konstatovat, že pesimistická varianta dosahuje záporného výsledku 

hospodaření ve všech měsících. Je to kvůli nutnosti financování zřizovacích výdajů pro 

začátek podnikání. Bourací práce, přestavba interiéru, dokončovací práce jsou 

technickým zhodnocením budovy a lze je odepisovat pouze se souhlasem vlastníka. 

Budovu podnikatel nevlastní, tudíž ji neodepisuje. V mém případě se odepisuje pouze 

vybavení kuchyně a komplexu, jakožto soubor movitých věcí, mimo vodní dýmky a 

tabák, které jsem do odpisování nezahrnuli. Do první ho měsíce září nezařadíme výdaje 

na suroviny, nájemné a energii a vodu, jelikož jsou zahrnuty v celkové částce zřizovacích 

výdajů pro začátek podnikání. 

Dále je nutné zmínit, že jsme zde nezahrnuli prodej vodních dýmek, který by mohl 

výsledek hospodaření také ovlivnit. Dalším faktorem je průměrná útrata zákazníka, která 

se nachází na nízké cenové hladině a nízká návštěvnost. Řešením pro dosažení kladného 

výsledku hospodaření je reorganizace pracovníků nebo jejich propuštění, zvýšení marže 

nebo nákup levnějších surovin. 

 

4.4.8 Optimistická varianta, plán příjmů a výdajů za první rok podnikání 

Tab. 9: Plán příjmů při optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 

2019 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 
Počet dnů v měsíci Tržby 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Září  120 150 260 280 16 14 1087200 

Říjen 120 150 260 280 19 12 1096800 

Listopad  120 150 260 280 16 14 1087200 

Prosinec 130 160 260 280 18 13 1190800 

      Celkem 4462000 
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Tab. 10: Plán výdajů při optimistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 Červenec-Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Počet hodin 

pozic v měsíci 
x x x x x 

Číšník/servírka 0 354 365 360 365 

Šéfkuchaři a 

pomocní 

pracovníci v 

kuchyni 

0 360 372 360 372 

Mzdy (Kč) 0 266357 274988 268214 274988 

Energie a voda 

(Kč) 
0 0 12000 14000 14000 

Nájemné (Kč) 0 0 18000 18000 18000 

Suroviny (Kč) 0 0 383880 380520 416780 

Úrok (Kč) 0 4608 4567 4526 4484 

Odpisy (Kč) 0 4487 4487 4487 4487 

Ostatní (Kč) 0 4000 4000 4000 4000 

Zřizovací výdaje 

(Kč) 
1411291 0 0 0 0 

Tržby (Kč) 0 1087200 1096800 1087200 1190800 

Výsledek 

hospodaření 

(Kč) 

-1411291 807748 394878 393453 454061 

VH za období 

(Kč) 
 x  x  x  x 638849 

 

U optimistické varianty vycházím z průměrné denní útraty zákazníka, která činí od 

pondělí do čtvrtka 260 Kč a v pátek či o víkendu 280 Kč. Částky jsou kalkulovány bez 

DPH. Uvedené částky postačí ke koupi denního menu či hlavního jídla, desertu a 2 nápojů 

nebo zakoupení vodní dýmky. V této variantě počítám s vyšší návštěvností, která činí od 

pondělí do čtvrtka 120 návštěvníků za den a v pátek či o víkendu 150 návštěvníků. 

Průměrná hodinová vytíženost komplexu by tak byla 12 zákazníků za hodinu, což by 

našim pracovníkům nedělalo problém obsloužit. Vyšší návštěvnost může být dosažena 

úspěšnou marketingovou činností, doporučením od pravidelných zákazníků a lokalitou. 

Výsledek hospodaření nám ve všech měsících vyšel kladný, což je pro náš podnik 

pozitivní zprávou. Výdaje za energii a vodu se v měsících listopad a prosinec zvýšili o 

2 000 Kč z důvodu vyšší spotřeby vytápění v zimním období. Při této variantě musíme 

zohlednit to, že budeme vstupovat na trh jako nový podnik, proto může trvat delší dobu, 



 

86 

 

než se k nám zákazníci naučí chodit, avšak to může být zase pozitivně ovlivněno 

propracovaným marketingem. Možnou výhodu by představovali lepší podmínky 

s dodavateli, od kterých nakupujeme suroviny. Jelikož by se díky vyšší návštěvnosti 

zvýšila obrátkovost jídel, museli bychom nakupovat větší množství surovin a tím i mohli 

získat určité slevy od dodavatelů. 

 

4.4.9 Realistická varianta, kalkulace příjmů a výdajů za první rok podnikání 

Tab. 11: Plán příjmů při realistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 
Počet dnů v měsíci Tržby 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Září  80 100 200 220 16 14 564000 

Říjen 80 100 200 220 19 12 568000 

Listopad  80 100 200 220 16 14 564000 

Prosinec 90 110 200 220 18 13 638600 

      Celkem 2334600 

 

U realistické varianty vycházím z průměrné denní útraty zákazníka 200 Kč od pondělí do 

čtvrtka a v pátek či o víkendu 220 Kč. Uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. Daná 

útrata by měla stačit na nákup denního menu či hlavního jídla, nápoje a v případě 

skupinového zastoupení i nákupu vodní dýmky. Dále počítám s počtem návštěv od 

pondělí do čtvrtka 80 zákazníků a v pátek či o víkendu 100 zákazníků. Návštěvnost je 

udána za jeden den. První rok podnikání mi primárně poslouží k seznámení se 

s prostředím a zákazníky, které musíme pomocí marketingové činnosti naučit docházet 

do našeho podniku. Marketingová činnost musí být kvalitně zajištěna již před otevřením 

samotného komplexu. Nejvyšší návštěvnost zaregistruji v chladnějších měsících, jelikož 

se do podniku lidé pohrnou, jak kvůli počasí, tak kvůli modernímu interiéru a kvalitě 

služeb, které poskytujeme. Po vystavění letní terasy predikuji naopak nejvyšší 

návštěvnost v letní sezóně. 
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Tab. 12: Plán výdajů při realistické variantě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2019 
Červen- 

Září Říjen Listopad Prosinec 
Srpen 

Počet hodin pozic v měsíci x x x x x 

Číšník/servírka 0 354 365 360 365 

Šéfkuchaři a pomocní 

pracovníci v kuchyni 
0 360 372 360 372 

Mzdy (Kč) 0 266357 274988 268214 274988 

Energie a voda (Kč) 0 0 12000 14000 14000 

Nájemné (Kč) 0 0 18000 18000 18000 

Suroviny (Kč) 0 0 198800 197400 223510 

Úrok (Kč) 0 4608 4567 4526 4484 

Odpisy (Kč) 0 4487 4487 4487 4487 

Ostatní (Kč) 0 4000 4000 4000 4000 

Zřizovací výdaje (Kč) 1411291 0 0 0 0 

Tržby (Kč) 0 564000 568000 564000 638600 

VH(Kč) -1411291 284548 51158 53373 95131 

Celkem za období (Kč)  x  x  x  x -927081 

 

Ve výše uvedené tabulce jsou vyčísleny jednotlivé položky výdajů pro realistickou 

variantu. Tabulka se zabývá počtem pracovních hodin na jednotlivé pozice, mzdovými 

náklady, výdaji na vodu a energii, měsíčním nájemném, surovinami, výdaji na poskytnutí 

bankovního úvěru a ostatními výdaji. Hrubá mzda je vypočítána dle hodinové sazby a 

počtu hodin v měsíci, která je dále vynásobená koeficientem 1,34, což jsou odvody 

sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele. Energie a voda jsou opět zvýšené 

v měsících listopad a prosinec kvůli vyšší spotřebě energií na vytápění komplexu. 

Suroviny jsou vypočteny koeficientem 0,35 z předpokládaných tržeb. Ostatní výdaje 

zahrnují výdaje na telefon, pohonné hmoty, silniční daň a pojištění.  

V případě splnění realistické varianty příjmů a výdajů pro rok 2019, dojde k roční ztrátě 

ve výši 927 081 Kč. Jelikož jsem dosáhl záporného hospodářského výsledku a uplatnil 

pro výpočet daně formu skutečných výdajů, nebudu platit žádnou daň. Avšak uvedenou 

ztrátu musím připočítat do dalšího roku. Ztráta je zapříčiněna vysokými počátečními 

investicemi, které jsou potřebné pro zahájení podnikatelské činnost, avšak v budoucím 

roce by podnik měl veškeré vstupy splatit, a generovat zisk. 
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4.4.10 Plán příjmů a výdajů v roce 2020 

Tab. 13: Plán příjmů na rok 2020 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2020 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

(Kč) 

Počet dnů v měsíci 
Tržby 

(Kč) 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 80 100 200 220 18 13 574000 

Únor 80 100 200 220 16 13 542000 

Březen 80 100 200 220 18 13 574000 

Duben 80 100 200 220 18 12 552000 

Květen 80 100 200 220 16 15 586000 

Červen 120 140 240 260 18 12 955200 

Červenec 95 115 200 220 18 13 670900 

Srpen 95 115 200 220 17 14 677200 

Září  95 115 200 220 18 12 645600 

Říjen 95 115 200 220 17 14 677200 

Listopad  95 115 200 220 17 13 651900 

Prosinec 95 115 200 220 19 12 664600 

      Celkem 7770600 

 

Daný plán vychází převážně z realistické varianty kalkulace příjmů a výdajů za rok 2019. 

Průměrná útrata a návštěvnost zůstává ve stejné výši, avšak v měsíci červnu se zvyšují 

díky zmíněné automobilové akci Ecce Homo. Na této akci lze předpokládat návštěvnost 

od pondělí do čtvrtka 120 návštěvníků za den a v pátek či o víkendu 140 návštěvníků za 

den. Průměrná útrata na jednoho návštěvníka se v červnu taky zvedne na 240 Kč od 

pondělí do čtvrtka a v pátek či o víkendu na 260 Kč. Jelikož je podnikatelova 

marketingová strategie prováděna převážně na automobilové akci, měla by mít vliv na 

další měsíce z hlediska oslovení širší veřejnosti. Lze tedy od měsíce července 

předpokládat vyšší návštěvnost, a to od pondělí do čtvrtka 95 návštěvníků za den a v pátek 

či o víkendu 115 návštěvníků za den. 
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Tab. 14: Plán výdajů na rok 2020 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2020 
Mzdy 

(Kč) 

Energie 

voda 

(Kč) 

Nájemné 

(Kč) 

Suroviny 
Úrok 

(Kč) 

Ostatní 

+ odpisy 

(Kč) 

Tržby 

(Kč) 
VH (Kč) 

(Kč) 

0 0 0 0 0 0 0 0 -927081 

Leden 275917 14000 18000 200900 4442 8487 574000 52254 

Únor 258655 14000 18000 189700 4399 8487 542000 48759 

Březen 274988 12000 18000 200900 4357 8487 574000 55268 

Duben 266357 12000 18000 193200 4314 8487 552000 49642 

Květen 276845 12000 18000 205100 4271 8487 586000 61297 

Červen 266357 12000 18000 334320 4227 8487 955200 311809 

Červenec 275917 12000 18000 234815 4183 8487 670900 117498 

Srpen 275917 12000 18000 237020 4139 8487 677200 121637 

Září 266357 12000 18000 225960 4095 13625 645600 105553 

Říjen 276845 12000 18000 237020 4050 13625 677200 115660 

Listopad 266357 14000 18000 228165 4005 13625 651900 107748 

Prosinec 274988 14000 18000 232610 3960 13625 664600 107417 
        Celkem 327471 

 

Do ostatních výdajů jsou dále od měsíce září připočteny marketingové výdaje, konkrétně 

za základní licenci webových stránek a rezervační systém v hodnotě 550 Kč za měsíc a 

zvýšila se nám částka zaplacených odpisů. Částka za vodu a energie je opět zvýšená 

v zimních měsících z důvodu většího vytápění. Daná ztráta by mohla být hrazena 

z finanční rezervy, avšak tu chce podnikatel využít až opravdu v krajních mimořádných 

případech, kdy se podnik například dostane do finanční krize. Pokud by situace finančně 

mířila k záporným číslům, lze zde ponechat facebookovou placenou reklamu na další rok, 

což by mělo zapříčinit zvýšení poptávky. Část zisku lze ponechat na výstavbu letní terasy, 

která by podniku mohla zaručit zvýšení poptávky převážně v letních měsících. 

Při splnění predikce pro rok 2020 dosáhne komplex daňového základu ve výši 327 471 

Kč, který je nízký z důvodu uplatnění ztráty z minulých let. Při uplatnění formy 

skutečných výdajů musíme zaokrouhlit daňový základ na stovky dolů a následně 

vynásobit 15 %, kde získáme částku 49 110 Kč. Od této částky musíme odečíst slevu na 

poplatníka ve výši 24 840 Kč. Doplatek daně za rok 2021 tak činí 24 270 Kč. Pro výpočet 

sociálního pojištění musíme vyměřovací základ vynásobit 29,2 %, získáme tak částku po 

zaokrouhlení 47 811 Kč. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 

22 868 Kč. Odvody a daně celkem tak činí 94 949 Kč. Čistý roční příjem je 232 523 Kč. 



 

90 

 

4.4.11 Plán příjmů a výdajů na rok 2021 

Tab. 15: Plán příjmů na rok 2021 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2021 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 
Počet dnů v měsíci Tržby 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 90 110 200 220 16 15 651000 

Únor 90 110 200 220 16 12 578400 

Březen 90 110 200 220 19 12 632400 

Duben 110 130 210 230 17 13 781400 

Květen 110 130 210 230 17 14 811300 

Červen 120 140 240 260 18 12 955200 

Červenec 110 130 210 230 17 14 811300 

Srpen 110 130 210 230 18 13 804500 

Září  100 120 200 220 18 12 676800 

Říjen 100 120 200 220 16 15 716000 

Listopad  100 120 200 220 18 12 676800 

Prosinec 100 120 200 220 18 13 703200 

      Celkem 8798300 

 

V případě uskutečnění predikce u plánu příjmů a výdajů pro rok 2020 se dá předpovídat 

vyšší návštěvnost v následujícím roce. V roce 2021 by dominantní skupinou zákazníků 

navštěvující komplex měli být ti pravidelní, kteří podnik velmi dobře znají.  

V červnu můžeme očekávat stejné zvýšení návštěvnosti a průměrné útraty jako 

v předešlém roce z důvodu každoročního konání automobilových závodů Ecce Homo. 

Proto se nám o 2 000 Kč zvýší ostatní výdaje, jelikož musí podnikatel zaplatit pracovníka 

pro roznášení letáčků na této akci. Vzhledem k nabízeným službám komplexu se budeme 

snažit rozšířit sortiment, a to podle údajů z analýz o jídlech, které jdou nejvíce na odbyt. 

Zisk bude použit na zdokonalení venkovní části komplexu. 
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Tab. 16: Plán výdajů na rok 2021 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2021 
Mzdy 

(Kč) 

Energie a 

voda 

(Kč) 

Nájemné  Suroviny  
Úrok 

(Kč) 

Ostatní 

+ odpisy 

(Kč) 

Tržby VH  

(Kč) (Kč) (Kč) (Kč) 

(duben)* 0 0 0 0 0 90893 0 -90893 

Leden 276845 15000 18000 227850 3915 13625 651000 95765 

Únor 249095 15000 18000 202440 3869 13625 578400 76371 

Březen 274988 13000 18000 221340 3823 13625 632400 87624 

Duben 304121 13000 18000 273490 3776 13625 781400 155388 

Květen 313887 13000 18000 283955 3729 13625 811300 165104 

Červen 302883 13000 18000 334320 3682 15625 955200 267690 

Červenec 315125 13000 18000 283955 3635 13625 811300 163960 

Srpen 312649 13000 18000 281575 3587 13625 804500 162064 

Září 266357 13000 18000 236880 3539 13625 676800 125399 

Říjen 276845 13000 18000 250600 3491 13625 716000 140439 

Listopad 266357 15000 18000 236880 3442 13625 676800 123496 

Prosinec 275917 15000 18000 246120 3394 13625 703200 131144 
 

  
  

  Celkem 1603551 

 

Zásadní změna nastane ve výdajích, jelikož se podnikatel rozhodl zhotovit letní terasu na 

zahradě komplexu. Letní terasa bude koupena od společnosti WPC – WOODPLASTIC 

a. s., a její cena za 36 m2 činí 90 893 Kč bez DPH. Jelikož se s terasou zvýší kapacita pro 

návštěvníky, musíme zaměstnat od dubna do srpna 2 další servírky či číšníky, kteří budou 

terasu obsluhovat. Sice se nám zvednou mzdové výdaje, avšak díky terase se nám zvýší 

návštěvnost v letních měsících, proto můžeme očekávat vyšší zisky. Z důvodu vyšší 

návštěvnosti se nám ostatní výdaje a účty za energii a vodu také zvýší. 

Odvody a daně celkem tak činí 575 429 Kč. Čistý roční příjem je 1 028 123 Kč. Čistý 

měsíční příjem je 85 677 Kč. 

 

4.4.12 Cash flow 

V níže uvedených tabulkách jsou zachyceny peněžní toky za roky 2019, 2020 a 2021. 

Výše úvěru v měsíci červenci neovlivňuje rozdíl příjmů a výdajů ani tok peněz, jelikož 

chce pouze informovat o její hodnotě, ze které jsou následně vypočteny měsíční splátky. 

Získaná hotovost z úvěru byla použita na zřizovací výdaje. 
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Tab. 17: Cash flow na rok 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozpočtu (Kč) 
Rok 2019 

Červenec-srpen Září 4. čtvrtletí 

Hotovost - začátek 1700000 288709 571476 

Vložený kapitál 0 0 0 

Tržby 0 564000 1770600 

Příjmy celkem 0 564000 1770600 

Mzdy 0 266357 818190 

Suroviny 0 0 619710 

Zřizovací výdaje 1411291 0 0 

Výše úvěru 700000 0  0  

Splátka úvěru 0 10876 32628 

Energie a voda 0 0 40000 

Nájemné 0 0 54000 

Ostatní výdaje 0 4000 12000 

Výdaje celkem 1411291 281233 1576528 

Rozdíl příjmů a výdajů -1411291 282767 194072 

Tok peněz  288709 571476 765548 

 

Tab. 18: Cash flow na rok 2020 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozpočtu (Kč) 
Rok 2020 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

Hotovost - začátek 765548 915860 1332253 1673689 

Vložený kapitál 0 0 0 0 

Tržby 1690000 2093200 1993700 1993700 

Příjmy celkem 1690000 2093200 1993700 1993700 

Mzdy 809560 809559 818191 818190 

Suroviny 591500 732620 697795 697795 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

Výše úvěru 0 0 0 0 

Splátka úvěru 32628 32628 32628 32628 

Energie a voda 40000 36000 36000 40000 

Nájemné 54000 54000 54000 54000 

Ostatní výdaje 12000 12000 13650 13650 

Výdaje celkem 1539688 1676807 1652264 1656263 

Rozdíl příjmů a výdajů 150312 416393 341436 337437 

Tok peněz  915860 1332253 1673689 2011126 
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Tab. 19: Cash flow na rok 2021 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka rozpočtu (Kč) 
Rok 2021 

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 

Hotovost - začátek 2011126 2277090 2780163 3236944 

Vložený kapitál 0 0 0 0 

Tržby 1861800 2547900 2292600 2096000 

Příjmy celkem 1861800 2547900 2292600 2096000 

Mzdy 800928 920891 894131 819119 

Suroviny 651630 891765 802410 733600 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 

Výše úvěru 0 0 0 0 

Splátka úvěru 32628 32628 32628 32628 

Energie a voda 43000 39000 39000 43000 

Nájemné 54000 54000 54000 54000 

Ostatní výdaje 13650 106543 13650 13650 

Výdaje celkem 1595836 2044827 1835819 1695997 

Rozdíl příjmů a výdajů 265964 503073 456781 400003 

Tok peněz  2277090 2780163 3236944 3636947 

  

4.5 Analýza rizik 

V případě posuzování rizik, jež mohou v průběhu podnikatelské činnosti nastat, vyvozuje 

podnikatel zejména takové, které nejsou až tak zcela náhodná. Soustředí se na takové, 

které se dějí běžně a mohou mít negativní dopad na provoz podniku. Jedná se převážně o 

tato rizika: 

▪ odchod zaměstnance (3), 

▪ neobdržení úvěru (2), 

▪ vloupání (3), 

▪ nízká poptávka (4), 

▪ odcizení vybavení (2), 

▪ nedodržení hygienických norem (2)  

▪ výrazné zdražení nájmu provozovny (1), 

▪ vstup nové konkurence (2). 
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Uvedené hodnoty v závorce představují, jak velkou hrozbu představují jednotlivá rizika 

pro podnikatele, kdy hodnota 5 značí největší riziko a hodnota 1 nejnižší riziko. 

Pokud by se stalo, že by zaměstnanec odešel, záleželo by jakou pracovní pozici zaujímal. 

Odchod hlavního šéfkuchaře by měl mnohem větší negativní dopad než odchod servírky, 

která je nahraditelná. Závisí tady na kvalitě jídel, které by dokázal vytvořit a zkušenostech 

při řízení pomocných sil v kuchyni. Pokud by šéfkuchař podal výpověď, byl by 

podnikatel nucen najít jiného, avšak vzhledem náročnosti pozice by to bylo dosti obtížné. 

Časová prodleva hledání by pro náš podnik znamenala zkrácení provozní doby či dočasné 

uzavření komplexu. Což by zase zapříčinilo nižší tržby, jež by podnik dosahoval. Dále 

by podnikatel přišel o svůj drahocenný čas z důvodu pohovorů a zaškolování nového 

kuchaře. Proto je nutné dodržovat s podřízeným zaměstnancem přívětivý vztah a 

navrhovat mu konzultace, při kterých podnikatel zjistí, jak je v zaměstnání spokojený. 

Riziko neobdržení úvěru je u výběru našeho bankovního úvěru určeného pro zahájení 

podnikatelské činnosti vskutku malé. Banky chtějí před schválením úvěru předložit 

důkladné potvrzení o příjmech nebo výpisy daňových přiznání z posledních let podnikání. 

To značí riziko pro začínající podnikatele, kteří nemohou doložit daná potvrzení, avšak 

pro zaměstnané generující stálý příjem riziko neobdržení velmi klesá. V případě 

neposkytnutí úvěru lze požádat nebankovní ústav o nebankovní půjčku. Požadavky 

takové půjčky nejsou tak velké, avšak úroková sazba je značně vyšší, což pro podnikatele 

značí vynaložení většího množství finančních prostředků díky vyšším úrokům. 

Podnikatel musí také počítat s rizikem vloupání do provozovny, jež není zcela vysoké, 

nicméně provozovna se nachází ve státě, kde je rabování poměrně časté. Pokud by k tomu 

došlo, provozovna by se musela na několik dní zavřít, což by zapříčilo snížení tržeb. 

Pachatel by mohl ukrást v prvé řadě majetek, ale také hotovost. Hlavní ochrana vůči 

tomuhle riziku je sepsání smlouvy o pojištění majetku s pojišťovnou. Z důvodu 

bezpečnosti se větší množství finančních prostředků nebude nechávat v pokladně. 

Nízká poptávka by mohla vzniknout hned z několika faktorů. První faktor zahrnuje 

nedostatečné povědomí o komplexu neboli špatně provedená marketingová činnost. Proto 

je velmi důležitá spolupráce z každoročními závody do vrchu Ecce Homo, kde budeme 

roznášet letáčky s kontaktními údaji a lokalitou provozovny. Dále je důležité zhotovení 

kvalitní webové stránky, která bude propojená s facebookovou stránkou, kde formu 
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podnikatel zvolí placenou formu propagace. Druhý faktor představuje radikální snížení 

mezd potencionálních zákazníků, kteří potom budou méně utrácet či špatné počasí, avšak 

tento faktor nemůžeme ovlivnit.  

Podnikatel uvažuje i o riziku, které nám může vzniknout porušením hygienických norem. 

Řadí se sem špatné uskladnění potravin, jež by mohlo zákazníkům zapříčinit zdravotní 

problémy. Dále také nedodržení pořádku na pracovišti nebo hrozba objevení hlodavců a 

škůdců. Dále podnikatel uvažuje o riziku nakažení zákazníků v případě nakažlivého 

onemocnění zaměstnance. Aby podnikatel předešel tomuto jevu, musí s jeho zaměstnanci 

projít hygienickým školením, které mu o hygienických normách udá potřebné informace. 

V případě onemocnění zaměstnance musí být podnikatel obeznámen s touto skutečností, 

aby nedošlo k nakažení. Dále musí podnikatel pravidelně provádět kontrolu čistoty 

provozovny a vhodného uskladňování tabáku a surovin.  

Podnikatel musí dbát na správné zacházení se spotřebiči v kuchyni a v případě poruchy 

uplatnit v co nejkratším možném termínu reklamaci, aby nedošlo ke zbytečnému prostoji 

ve výrobě pokrmů. V daném případě by podnikateli vznikly zbytečné výdaje na nákup 

nového spotřebiče, a pokud se jedná o ty kuchyňské, tak se nejedná o lacinou záležitost. 

Dále by musel omezit nabídku jídel, a to by mohlo vést ke ztrátě zákazníka.  Proto je 

nezbytné dodržovat bezpečností podmínky používání veškerých spotřebičů a znát návody 

jejich správného používání. 

Při zvýšení nájmu provozovny by záleželo, do velké míry by nájem byl zvýšen. Pokud 

by se jednalo o menší zvýšení, podnikatel by měl pokračovat ve své činnosti. Pokud by 

však zvýšení bylo radikální, měl by podnikatel uvažovat o změně objektu pro provoz 

podnikatelské činnosti či odkoupením celého objektu, avšak nesmí ztratit atraktivitu 

lokality provozovny. Výše nájemného je udáno sepsáním smlouvy, která spočívá na 

domluvě pronajímatele s nájemcem. Proto by podnikatel o tomhle riziku měl být 

informován dopředu a celou situaci propočítat, zdali ho zvýšení nákladů nedovede ke 

krachu. 

Vstup nové konkurence je v podnikání vždy reálným rizikem, kterému podnikatel 

nemůže zabránit. Když zhodnotíme trh, na kterém se podnikatel pohybuje, tak riziko klesá 

z důvodu nízké dostupnosti nemovitostí ve výhodné lokalitě. Avšak i přes tuto bariéru 

vstupu je podnikatel povinen sledovat trh, své současné, ale i potencionální konkurenty. 
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4.6 Plány do budoucna 

Podnikatel chce během provozování podnikatelské činnosti sledovat vývoj poptávky po 

službách, jež jeho podnik poskytuje. Jelikož investice do komplexu má dlouhodobý 

charakter a podnik by vycházel z predikovaných hodnot, chce podnikatel zůstat dlouhou 

dobu v oboru. Vize do budoucna by vycházela z rozšíření komplexu o ubytovací služby. 

V případě, že se podniku bude velmi dařit, lze přihlédnout i k založení druhého komplexu 

v jiné oblasti. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala sestavením podnikatelského plánu na založení restauračně-

zábavního komplexu. Zvolenou lokalitou je město Šternberk nacházející se 

v Olomouckém kraji. Provozovna bude umístěna v centru města na samotném začátku 

ulice Bezručova v blízkosti České Spořitelny a banky Moneta. Lokalita pro provozovnu 

byla zvolena s ohledem na velký počet potencionálních zákazníků, kteří zmíněné banky, 

ale i ostatní podniky v okolí navštěvují.  

K podnikání v oblasti pohostinství je potřebné získat živnostenské oprávnění. Pro výrobu 

pokrmů a nápojů určených k bezprostřední spotřebě je nutné mít zřízenou živnost 

s názvem Hostinská činnost. Poskytování vodních dýmek zákazníkům musí být 

podložené dle zákonných norem, které zahrnují uzavřený prostor, příslušnou 

vzduchotechniku a povinnost podnikatele vyvěsit ceduli o zákazu kouření tabáku do 18 

let věku. 

Průzkumem trhu bylo zjištěno několik konkurentů nacházejících se v dané oblasti, avšak 

pouze restaurací, nikoliv komplexů poskytujících vodní dýmky. Z hlediska této služby 

podnik nemá v dané oblasti podnik žádného konkurenta. V dnešní době hledají zákazníci 

něco nového, něco, co na trhu neexistuje, něco s přidanou hodnotou. Přidaná hodnota 

komplexu zahrnuje služby na pobavení a oddech zákazníků formou společenských her a 

poskytování vodních dýmek v příjemném prostředí. K tomu tento podnik zároveň funguje 

jako moderní restaurace.  

Potencionální zákazníci byli rozděleni do několika segmentů, dle kterých uzpůsobena i 

nabídka pokrmů. Hlavní zákazníci byli ve věku 15 až 64 let. Jde totiž o skupinu 

zákazníků, kteří již disponují určitými finančními prostředky, a jsou schopni utrácet. 

Propagace je realizována formou roznesení letáčku, spoluprací s každoročními závody do 

vrchu Ecce Homo, tvorbou webových stránek propojených se sociální sítí facebook. Dále 

je zde zhotoven organizační plán, který zahrnuje provozní dobu, strukturu zaměstnanců a 

ohodnocení jednotlivých pozic.  

Finanční plán pro první rok vychází z plánu zřizovacích výdajů potřebných k zahájení 

podnikatelské činnosti a optimistické, pesimistické a realistické varianty plánu výdajů a 

příjmů. Pro další dva roky plán vychází převážně z realistické varianty, kde je následně 
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vyčíslen i v přehledu o peněžních tocích. Pouze v pesimistické variantě podnik vykazuje 

ztrátu za všechna období. Pokud by se tato varianta stala skutečnou, bylo by nutné 

podnikatelskou činnost ukončit. Přehled o peněžních tocích vychází převážně 

z realistické varianty. V polovině druhého roku podnik splatí své počáteční investice a 

začne generovat zisk. Nejvyšší výdajové položky potřebné pro provoz podniku tvoří 

nájemné, energie a voda, mzdy a suroviny na výrobu pokrmů, které jsou za poslední 

analyzovaný rok až 6 894 474 Kč. K nárůstu tržeb by zpočátku mělo docházet v jarních, 

podzimních a zimních měsících, avšak po dvou letech podnik plánuje zhotovit letní 

terasu, která zapříčiní nárůst tržeb i v létě.  

Po prvním roce podnikání je podnikatel ve ztrátě, která činí 927 081 Kč, je to z důvodu 

vysokých zřizovacích výdajů.  Po druhém roce vykazuje čistý příjem 232 523 Kč. Po 

třetím roce je čistý příjem 1 028 123 Kč. V cash flow jsou nadále zobrazeny peněžní toky 

podniku za tři roky, kde hotovost podniku nezaznamenala ani za jedno období záporné 

hodnoty. 

Uskutečnění plánu je však spojeno s určitými riziky. Jedná se o odchod šéfkuchaře, 

nedodržení hygienických předpisů či vloupání. Se všemi těmito riziky musí být 

podnikatel obeznámen, a musí se snažit jejich možnost vzniku eliminovat. Vzhledem ke 

zjištěným poznatkům lze konstatovat, že cíle práce byli naplněny a podnikatelská činnost 

je realizovatelná, avšak je nutné být obeznámen s riziky, které se sebou nese. 
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Příloha 5: Hodnota výdajů na vybavení kuchyně (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kuchyňské Spotřebiče: 

Název produktu Počet ks 

Cena za kus 

bez DPH 

Celková Cena 

bez DPH 

Robot kombi WFP16SCDE 3,75 l 1 19900 19900,00 

NORDline UR 200 S nerez 1 10161,16 10161,16 

Chladící stůl 3x dveře RT-3D 1 31671,07 31671,07 

NORDline WC 102 DUAL 1 11250,41 11250,41 

Grilovací plotna FTH-90E 1 18441,32 18441,32 

Fritéza elektrická 8l F-8E 1 4851,24 4851,24 

Sporák s troubou CF6-912ETV 1 125990,08 125990,08 

SMDZ-1800*700(400x400x250) 1 18964,46 18964,46 

Mikrovlnná trouba SAMSUNG CM-1099/A 1 8009,92 8009,92 

Myčka nádobí a skla SILANOS E50T/PD 1 27809,92 27809,92 

Mycí prostředek 12 kg RM Mycí 1 1190,08 1190,08 

Celková suma v Kč x x 278239,66 

Celková suma po zaokrouhlení v Kč x x 278240,00 

 

Kuchyňské potřeby, nádobí a dekorace: 

Název produktu Počet ks 

Cena za kus 

bez DPH 

Celková Cena 

bez DPH 

Talíř mělký Gastro Fantastic 11x11 cm 50 42,16 2108,00 

Talíř hluboký Gastro Basic 22,5 cm 50 42,16 2108,00 

Talíř dezertní Gastro Frig 20 cm 40 47,10 1884,00 

Sklenice na kvasnicové pivo Optisch Bayern 

cejch 0,5 l 50 48,76 2438,00 

Sklenice na víno Arcoroc Ballon 150 ml 35 37,20 1302,00 

Sklenice na nealko long drink Arcoroc Island 

220 ml 40 19,00 760,00 

Sklenice s víčkem a brčkem Gastro 270 ml, 

různé barvy 20 25,60 512,00 
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Sklenice na pálenku Bohemia Crystal Neon 

60 ml, žlutá 40 9,93 397,00 

Hrnek na kávu Arcoroc Nuevo 250 ml 30 27,27 818,00 

Podšálek sklo Indro 150 mm 30 25,63 769,00 

Servírovací tác oválný APS 34x46 cm 10 96,70 967,00 

Miska srdíčko Sandra Rich 12x12x6 cm 15 65,27 979,00 

Označení nekuřáckého prostoru nerez APS 

5x5,5x3,5 cm 15 62,00 930,00 

Jídelní lžíce Modell 1001 40 24,80 992,00 

Jídelní vidlička Gastro 1300 40 10,74 429,60 

Dezertní vidlička na dezerty předkrmy Modell 

1001 20 21,49 429,80 

Dezertní lžička Facette Hepp 15 38,02 570,30 

Nůž jídelní Modell 1001 40 38,02 1520,80 

Nůž dezertní Premium Trend Hepp 20 13,22 264,40 

Prostírání PVC APS 45x33 cm, platinové, 

široké pásky 20 113,22 2264,40 

Karafa Arcoroc Fluid 250 ml 10 67,77 677,70 

Úsporná škrabka 15,5 cm Steel Westmark 5 44,63 223,15 

Mlýnek na maso Westmark, velikost 5 1 649,59 649,59 

Forma na pečení Zenker Black 35x11,5 cm 3 130,58 391,74 

Mísa hluboká nerez Gastro 1 l 10 65,29 652,90 

Prkénko na krájení kulaté s drážkou 25 cm 

dřevo Kesper 4 93,39 373,56 

Sada nožů s magnetickou lištou Bergner 

Infinity Chef 4 ks 2 765,29 1530,58 

obracečka 30 cm dřevo buk Kesper 5 25,62 128,10 

naběračka kuchyňská 33 cm nerez 4 127,27 509,08 

Servírovací kleště Metaltex 20 cm 3 81,82 245,46 

Kleště na špagety 19 cm nerez bufet párty 

těstoviny Fackelmann 2 85,12 170,24 

Sítko kuchyňské nerez Fackelmann 8 cm 3 57,02 171,06 

Lis na česnek hliník Fackelmann 15,5 cm, s 

louskáčkem a vypeckovávačem 3 99,17 297,51 

Metla na sníh 20 cm 14 drátů tl. 1,4 mm Weis 2 127,27 254,54 
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Šťouchadlo na brambory nerez Bergner 30 cm 3 95,04 285,12 

Otvírák na víno číšnický, černý 4 96,69 386,76 

Kráječ na vejce plast Fackelmann 1 57,02 57,02 

Rádlo, rádýlko, krájecí kolečko na těsto 18 

cm, průměr 4 cm, pečení-Bergner 2 61,98 123,96 

Svícen na čajovou svíčku Libbey Glow 7 cm 20 37,19 743,80 

Palička na maso se sekáčkem, 270 mm, Weis 2 241,32 482,64 

Struhadlo čtyřhranné Fackelmann 23 cm 3 87,6 262,80 

Dřevěná vařečka 40 cm bukové dřevo Kesper 5 31,41 157,05 

Váleček na těsto dřevo Fackelmann 25 cm 2 144,63 289,26 

Lopatka na sypké potraviny hliník Contacto 

0,02 kg 2 57,02 114,04 

Hrnec velký XXL nerez se skleněnou 

pokličkou Gastro cca 10 l 6 621,49 3728,94 

Hrnec na pečení nerez Gastro City 20 cm 4 486,78 1947,12 

Pánev WOK, 280 mm, vhodná i pro indukci, 

Forex 5 422,31 2111,55 

Plech nastavitelný Dr. Oetker Tradition 

27x36,5-52 cm 3 321,49 964,47 

Kuchyňská rukavice Fackelmann 6 93,39 560,34 

Gastronádoba GN 1/4 265x162 mm nerez 

v=100 mm APS 3 204,96 614,88 

Víko na gastro nádobu GN 1/4 s uchem nerez 

Pujadas 3 250,41 751,23 

Dekorační barevný granulát v dóze 2-3 mm, 

modrý 5 65,29 326,45 

Celková suma v Kč x x 42625,94 

Celková suma po zaokrouhlení v Kč x x 42626,00 
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Příloha 6: Hodnota výdajů na nábytek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu Počet ks 

Cena za kus 

bez DPH 

Celková Cena 

bez DPH 

Barová židle zebra technopolymer 12 1600 19200,00 

Židle isy technopolymer 50 990 49500,00 

Židle zebra technopolymer 20 1080 21600,00 

Stůl sl milanetto 10 4990 49900,00 

Stůl sl dakota 4 4890 19560,00 

Závěsná lampa birdy 6 1460 8760,00 

Celková suma v Kč x x 168520,00 

Celková suma po zaokrouhlení v Kč x x 168520,00 
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Příloha 7: Hodnota výdajů na nákup vodních dýmek a příslušenství (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu 

Počet 

ks 

Cena 

za kus  

Doprav

a 

Celková 

Cena 

The 28'' Black Astra Hookah- 1 hose shisha Hookah 5 

1082,1

6 410,00 5820,80 

Tabák do vodní dýmky Al Fakher 14 50 g – Švestka  5 229 x 1145,00 

Tabák do vodní dýmky Al Fakher 14 50 g – Višeň 5 229 x 1145,00 

Tabák do vodní dýmky Al Fakher 14 50 g – Borůvka 5 229 x 1145,00 

Tabák do vodní dýmky Al Fakher 14 50 g – Meloun 5 229 x 1145,00 

Tabák do vodní dýmky Al Fakher 14 50 g – Jablko 5 229 x 1145,00 

Celková suma v Kč 
x x  x 11545,80 

Celková suma po zaokrouhlení v Kč 
x x  x 11546,00 
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Příloha 8: Hodnota nákupu společenských her (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu Počet ks Cena za kus bez DPH Celková Cena bez DPH 

Dostihy a sázky 1 321 321,00 

Království her 1 495 495,00 

Activity Original Legend 1 462 462,00 

AZ Kvíz 1 264 264,00 

Scrabble Originál CZ 1 569 569,00 

Šachy magnetické 1 437 437,00 

Celková suma v Kč 
x x 2548,00 

Celková suma po 

zaokrouhlení v Kč x x 2548,00 

 


