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Abstrakt 

Cílem této práce, je vytvořit podnikatelský plán pro restauraci. Restaurace bude 

nabízet pokrmy, které zatím v  České republice nejsou dostupné, ale ve světě jsou 

velmi oblíbené. Diplomová práce bude rozdělena na dvě části, na teoretickou 

a  praktickou. V  teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé pojmy, které souvisí 

s  tématem a  stanovena struktura podnikatelského plánu. Dle podkladů z  teoretické 

části je vypracován podnikatelský plán na konkrétní restauraci. Jsou zde uvedeny 

veškeré informace tykající se podniku, analýzy, management, strategie, marketing 

a  finanční analýza. Plán má nastínit budoucí fungování podniku. 
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podnikatelský plán, restaurace, inovace, marketing, finance, podnikání, analýza, 

strategie 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to create a business plan for the restaurant. The 

restaurant will offer dishes that are not available in the Czech Republic yet, but are 

very popular in the world. The thesis will be divided into two parts, theoretical and 

practical. The theoretical part characterizes the individual terms that are related to 

the topic and the structure of the business plan. According to the theoretical part, 

a business plan is made for a specific restaurant. This part includes all information 

about restaurant, analysis, management, strategy, marketing, and financial analysis. 

The plan should show future progress. 
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Úvod 

Jakožto téma mé diplomové práce jsem si vybrala vytvoření podnikatelského plánu 

pro restauraci. Tato práce by pro mě měla využití i  v  budoucnu, jelikož bych si 

takovýto typ podnikání ráda brzy otevřela. Poké bowls, na které se bude restaurace 

specializovat, jsou velmi populárním pokrmem po celém světě. Jedná se o  misku 

rýže s  různými druhy ovoce a  zeleniny a  na vrch se dává marinovaná ryba, nejčastěji 

losos nebo tuňák. Restaurace bude zařízená v  moderním asijském stylu a  sídlo bude 

mít v  centru Prahy. Kromě jídla bude nabízet i  alkoholické a  nealkoholické nápoje 

a  součástí podniku bude také japonský fotoautomat, který zákazníkovi zpestří 

návštěvu. Jelikož se v  České republice takovýto typ pokrmu nenachází a  zároveň je 

populární ve zbytku světa, spatřuji v  něm podnikatelskou příležitost, na kterou bych 

se ráda zaměřila. 

Práce bude rozdělena na dvě části, na teoretickou a  praktickou. V  teoretické části 

bude po prostudování vybrané české i  zahraniční literatury zpracována teorie, která 

se týká podnikání a  podnikatelského plánu. Budou charakterizovány jednotlivé 

pojmy, které s  tímto tématem souvisí a  také, co je to vlastně podnikatelský plán, co 

má obsahovat. Na teorii bude navazovat praktická část práce, kdy budou 

nastudované poznatky převedeny do praxe. Praktická část se bude zaměřovat na 

konkrétní podnik a  dokáže prognózovat budoucí vývoj, pomocí různých analýz. Tato 

část bude obsahovat jednotlivé informace týkající se restaurace, analýzy prostředí, 

strategie a  marketing a  zejména finanční plán, který dokáže poskytnout obraz 

o  finančním vývoji podniku. Poskytne předběžné informace, o  tom kolik finančních 

prostředků bude potřeba na založení, jaké budou výnosy a  náklady a  zda je 

investice návratná. 

Vypracovaný podnikatelský plán má sloužit nejen vlastníkovi, ale také případným 

investorům, kteří by do restaurace byli ochotni vložit své finanční zdroje. Má za úkol, 

co nejpřesněji poskytnou představu o  budoucím fungování a  zda je vůbec výhodné 

restauraci založit. 
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1 Úvod do problematiky 

Pokud se člověk rozhodne, že se raději stane zaměstnavatelem, než-li 

zaměstnancem, je třeba zvážit, zda se mu to z různých hledisek vůbec vyplatí. 

Rozběhnout podnikání je nejen časově, ale také finančně náročné. Někteří lidé se do 

podnikání pouští bez toho, aby si jej předem důkladně naplánovali. Ne vždy se však 

setkávají s úspěchem, například z důvodu špatného odhadu poptávky, nebo si 

nezajistili dostatečné zdroje či opomněli marketing.  

Aby mělo něco šanci na úspěch, je lepší si to předem důkladně naplánovat. 

K plánování podnikatelské činnosti se používá podnikatelský plán, který má daný 

určitý obsah a pomáhá prognózovat budoucí vývoj. Dokáže vyhodnotit, zda má 

podnikání smysl a je perspektivní, tedy či to, co se do něj investuje, se také vrátí a 

přinese zisk. Je velmi důležité, aby jednotlivé údaje a odhady byly co možná 

nejkonkrétnější, aby pak dokázaly, co nejlépe přiblížit reálnou situaci, která má 

v budoucnu nastat. Podnikatelský plán podnik připravuje na možné hrozby a rizika 

nebo pomáhá určit, kolik finanční zdrojů bude potřeba na zahájení činnosti, a zda 

budou kryty pouze vlastním kapitálem, nebo bude potřeba použít kapitál cizí. 

Z tohoto hlediska, není plán určen pouze majiteli, ale také třetím stranám, které by se 

mohly stát potencionálními investory. 

Diplomová práce se bude věnovat sestavení podnikatelského plánu na restauraci, 

která bude v budoucnu založena. Jelikož se takovýto typ restaurace v České republice 

nenachází, jedná se o možnou podnikatelskou příležitost, kterou je potřeba důkladně 

naplánovat podle zásad podnikatelského záměru. 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce, je vyhotovit co nejdetailnější podnikatelský plán pro 

konkrétní podnik, restauraci Poké Bowls. Na základě vypracovaného plán bude 

možno vyhodnotit, zda má smysl restauraci otevřít a za jakých podmínek. Z důvodu, 

že se jedná o novinku na tuzemském trhu, žádný podobný plán neexistuje, a bude 

vypracován zcela nový a unikátní plán na základě informací od konkurence, analýz a 

odhadů autora, tedy mě. 

1.2 Metodika zpracování 

Jak již bylo zmíněno, práce bude obsahovat dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. 

V teoretické části budou charakterizovány jednotlivé pojmy, které se týkají podnikání, 

zejména se zaměřením na malé a střední podniky. Hlavní obsah teoretické části bude 

věnován podnikatelskému plánu, který má danou určitou strukturu a body, ze kterých 

se skládá. Jednotlivé části budou vysvětleny pomocí české a zahraniční literatury, tak, 

aby v části praktické, mohl být vypracován kompletní detailní plán na určitý podnik. 

Literatura a ostatní zdroje byly vybírány na základě předem vypracované literární 
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rešerše, která byla nápomocná při sepisování potřebných informací do uceleného 

textu. 

Praktická část bude sepsána dle předlohy z teoretické části, akorát bude obsahovat 

již reálné informace, týkající se restaurace.  

Začátek podnikatelského plánu bude tvořit titulní strana, kterou tvoří název a logo 

restaurace a základní údaje. Následuje exekutivní souhrn, který popisuje stěžejní 

informace o projektu a píše se až poté, kdy je celý plán zpracován. Další strany budou 

věnovány informacím, které se týkají podniku. Kde se bude nacházet, co bude 

nabízet, základní údaje o vlastníkovi nebo například kolik bude mít zaměstnanců a 

jaká bude otevírací doba. Všechny tyto informace vypracovává a určuje vlastník 

podniku. Dále budou provedeny patřičně analýzy. K posouzení makroprostředí bude 

vypracována PEST analýza, pro mezoprostředí Porterova analýza, která podniku 

poskytne informace o stávající nebo budoucí konkurenci, nebo zda se vyskytují 

nějaké substituty, které by restauraci mohly ohrozit. V této části práce bude 

provedena analýza zákazníků formou ankety, kdy budou náhodní lidé v okolí, kde se 

restaurace má nacházet, oslovování, zda by měli o Poké bowls zájem a kolik by byli 

ochotni zaplatit. Anketa bude vyhodnocena pomocí grafů a poskytne výchozí 

informace pro cenotvorbu. Analýza mikroprostředí bude vyhodnocena pomocí SWOT, 

která má za úkol odhalit silné a slabé stránky podniku a hrozby s příležitostmi. Silné 

stránky je třeba rozvíjet, a co nejlépe využít dané příležitosti, a naopak slabé stránky 

proměnit v silné a hrozbám se snažit vyvarovat. Následující kapitola bude věnována 

strategii, která má určit, na jaký segment se chce podnik orientovat, zde bude také 

uvedena vize a mise restaurace a zejména krátkodobé a dlouhodobé cíle podle 

metodiky SMART. Velmi důležitou částí je také marketing, kdy je na základě 

vypracované STP analýzy stanoven marketingový mix jednak pro produkt a také pro 

služby a doplněn i o marketingový mix z pohledu zákazníka, který se nazývá 4C. 

Poslední a jednou z nejdůležitějších podkapitol bude finanční analýza. Jelikož se 

jedná o neexistující podnik, veškerá čísla vychází z odhadů autora, která byla 

inspirována údaji od konkurence, co se návštěvnosti v dané lokalitě týče, nebo 

výsledky z ankety. Nejdříve bude stanovena počáteční investice, aby si vlastník byl 

schopen vytvořit představu, kolik zdrojů bude potřeba a z čeho budou zajištěny. 

Tržby budou odhadovány na základě tří scénářů a podle návštěvnosti okolních 

podniků. V potaz se bere počet návštěvníků, cena pokrmu a otevírací doba. Následně 

bude provedena podrobná kalkulace a další finanční výkazy, jako je výkaz zisku a 

ztráty, rozvahy a cash flow. Veškerá čísla budou vycházet z realistického scénáře a 

jsou pouhými odhady, které by však co nejvíce měly odpovídat budoucímu stavu. 

Veškeré výkazy budou zpracovány dle uznávané metodiky, která bude uvedena již 

v teoretické části. Závěrem bude vypočítána návratnost investice podle čisté 

současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Konec praktické části bude 

věnován rizikům, která vychází z PEST analýzy, jaká je pravděpodobnost že nastanou 

a možná opatření jak se jim vyhnout, nebo jejich dopad minimalizovat. 
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2 Charakteristika základních pojmů 

2.1 Podnikání 

Za podnikání se považuje proces vytváření něčeho nového, do čeho je investován 

potřebný čas a  úsilí, za předpokladu podstoupení finančních, fyzických a  sociálních 

rizik, který s  sebou tento proces přináší. Podnikání má být provozováno s  cílem 

zisku, osobního uspokojení a  nezávislosti. (Hisrich, 1998, s. 9) 

Zákon definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou podnikatelem 

samostatně, na vlastní jméno, na vlastní účet a  odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku. (§ 420, NOZ) 

 soustavnost: znamená vykonávat činnost nepřetržitě a  pravidelně 

 samostatnost: činnost provozuje buď fyzická osoba, která jedná osobně, 

v  případě právnické osoby je jednáno prostřednictvím statutárního orgánu 

 vlastní odpovědnost: fyzická i  právnická osoba jsou odpovědny za svou 

činnost a  nesou veškeré riziko 

 vlastní jméno: fyzická osoba vystupuje pod svým jménem a  příjmením, 

právnická osoba pod obchodním názvem 

 dosažení zisku: cílem provozování je generování zisku, avšak nemusí být vždy 

dosaženo 

Historie podnikání sahá do značné minulosti. Pojem entrepreneur byl poprvé použit 

v  18. století R. Contillonem, jeho původní význam byl prostředník či zprostředkovatel. 

Tedy osoba, která se podílela na zprostředkovávání obchodů. Ve 20. století se se 

podnikání začalo koncipovat jako samostatná vědní disciplína. Jako první provedli 

výzkum Deakins a  Freel, kteří jej rozdělili na tři různorodé přístupy: (Dreakins a  Freel, 

2003, s. 2) 

 Ekonomický přístup se zaměřuje na roli podnikatele v  ekonomickém rozvoji. 

Podle Schumpetera je podnikatel také inovátorem, který přináší něco nového. 

Buď v  podobě nového produktu či služby, nebo nějaký nový proces, materiál 

či postup, který s  sebou nese přidanou hodnotu. Kirzner považuje podnikatele 

za spekulanta, který po identifikaci poptávky a  nabídky dokáže vytěžit 

maximum a  každou příležitost přetavit v  zisk. 

 Psychologický přístup zkoumá zejména typické vlastnosti, které by měl 

úspěšný podnikatel mít. Výzkum však na žádné konkrétní specifikace nepřišel 

a  byl kritizován za svou neúspěšnost. 

 Sociálně ekonomický přístup se zabývá provázaností sociálního 

a  ekonomického prostředí a  jejich vlivem na podnikatele. 

Dnes je za podnikatele považován člověk, který realizuje nějaký projekt a  nese za něj 

patřičné riziko. Je-li projekt úspěšný či nikoli, závisí na schopnostech a  vlastnostech 

podnikatele, který by měl být také inovátorem. (Veber a  Srpová, 2012, s. 14) 
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Typy podnikání 

 

Harper v  roce 2005 definoval pět typů podnikání, které se odvíjejí od počáteční vize, 

kterou daná osoba má. (Harper, 2005, s. 35) 

 Podnikání jako životní styl.  Do tohoto typu patří lidé, kteří nechtějí být 

zaměstnáni, ale chtějí být svým vlastním pánem. Vlastní spíše menší firmu, 

která působí pouze na místním trhu. Hlavní je pro ně pocit svobody, který je 

často mnohem víc než finance, které by mohly mít, pokud by byli zaměstnáni. 

 Zdrženlivé podnikání. Z  hlediska financí, je tento typ o  něco úspěšnější, než 

ten předchozí. Podnik však působí pouze na území daného regionu, ve kterém 

se nachází, protože podnikatel má strach z  větších konkurentů. 

 Nadějné podnikání. Podnikatele mají již od začátku jasnou vizi, chtějí uspět na 

lokálním nebo regionálním trhu, kde také chtějí být nejlepšími. K  dosažení 

prvenství využívají agresivnější strategie, snaží se ovlivnit zákazníka ve svůj 

prospěch a  zaměřují se na posun kupředu díky inovování. Odmítají cizí kapitál 

a  působí na trzích s  nízkou mírou rizika a  nejistoty. 

 Podnikání s  potenciálem vysokého růstu. Takovýto typ podnikání si žádá 

inovativní produkt nebo technologii, něco s  čím podnikatel zaujme na trhu. 

Před začátkem, je nutné provést analýzy, aby bylo možné identifikovat 

správnou příležitost, která podniku přinese vysoké tempo růstu. Řídit takovýto 

podnik je velmi náročné a  žádá si profesionální přístup, není pro každého 

a  rozhodně ne pro začátečníka. 

 Revoluční podnikání. Takovéto podnikání je vcelku ojedinělé, objeví se jednou 

za deset let. Přichází se zcela novou koncepcí samotného podnikání, jehož 

tempu se ostatní firmy nedokáží přiblížit. 

2.2  Podnikatel 

Stejně jako u  podnikání, ani zde není definice pouze jedna. Za podnikatele je 

považována osoba, která realizuje podnikatelské aktivity s  rizikem expanze nebo 

ztráty svých finančních prostředků. Dále osoba schopná rozpoznávat příležitosti, 

nakládat se zdroji a  prostředky k  dosažení svých cílů, a  je ochotna podstoupit 

patřičné riziko spojené s  podnikáním. Za podnikatele lze také považovat iniciátora 

a  nositele podnikání, který investuje své prostředky, čas a  úsilí s  cílem dosáhnout 

finanční uspokojení. (Veber a  Srpová, 2012, s. 15) 

Charakteristické rysy podnikatele: (Veber a  Srpová, 2012, s. 15) 

 disponuje finančními prostředky buď vlastními, nebo cizími 

 dokáže rozpoznat příležitost, využít ji a  rozčlenit do cílů 

 je ochoten podstoupit určitou míru rizika 

 rozumí alespoň základům podnikání, aby byl schopen svou firmu řídit 

 má vytrvalost, odhodlání, umí se přizpůsobit a  reagovat rychle na změny 

Tyto vlastnosti a  dispozice by měl mít každý, kdo se chce stát úspěšným 

podnikatelem. 
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Nový občanský zákoník definuje podnikatele následovně: 

§ 420 

(1) „Kdo 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.“ 

(2) „Pro účely ochrany spotřebitele a  pro účely § 1963 se za podnikatele považuje 

také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s  vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, 

která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“ 

 

§ 421 

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v  obchodním rejstříku. Za jakých 

podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. 

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k  podnikání živnostenské nebo 

jiné oprávnění podle jiného zákona. 

Ve zkratce, je za podnikatele považována osoba zapsaná do obchodního rejstříku, 

osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, nebo osoba, která podniká 

na základě jiného než živnostenského oprávnění. Dále také fyzická osoba, která 

provozuje zemědělskou výrobu a  podléhá zvláštní evidenci. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 

30) 

2.3 Podnik 

Jedná se o  subjekt, ve kterém se postupně zdroje přeměňují ve statky. Vymezuje se 

také jako soubor prostředků, práv a  zdrojů, které slouží k  provozu podnikatelských 

aktivit. 

Dle právního hlediska, podnik označujeme za soubor hmotných, nehmotných 

a  osobních složek podnikání. Je zde zahrnuto také vše, co patří majiteli a  slouží 

k  výkonu provozu. (Veber a  Srpová, 2012, s. 15) 

Znaky podniku: (Wöhe, 1995, s. 34-35) 

1) Všeobecné znaky 

 kombinace výrobních faktorů: podnik existuje pouze díky správné kombinaci 

faktorů práce, zařízení, strojů a  zásob 

 princip hospodárnosti: základem je, aby podnik co nejlépe hospodařil, neboli 

minimalizovat vstupy, maximalizovat výstupy a  tedy optimalizoval svou 

výrobu 

 princip finanční rovnováhy: je závislý na schopnosti splácet své závazky včas 

2) Specifické znaky 

 princip soukromého vlastnictví: vyhrazuje vlastníkovi právo se přímo nebo 

nepřímo podílet na vedení firmy 

https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/f4580257/#f4585214
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 princip autonomie: podnik je svobodný a  nezávislý, na jeho řízení se nijak 

direktivně stát nepodílí 

 princip ziskovosti: značí nutnost generovat zisk, v  co nejvyšší míře ke vztahu 

k  vloženému kapitálu 

2.4 Malé a  střední podniky 

Z  důvodu, že se tato práce zaměřuje na malý až střední podnik, bude se teorie týkat 

zejména jich, bez zaměření na podniky velké. 

Malé a  střední podniky hrají velmi důležitou roli v  ekonomice každé země. Jsou 

stabilizačním sociálním prvkem ekonomického systému, protože dokáží nabídnout 

velké množství pracovních pozic, bez toho, aby vynakládali vysoké náklady. Zaplňují  

tržní mezery, které velké podniky nedokážou pokrýt. Působí zejména v  takových 

odvětvích, která pro velké podniky nejsou zajímavá, avšak tím pomáhají rozvoji 

zaostalejším městům a  regionům. 

Malé podniky jsou mnohem flexibilnější, a  rychleji se dokáží přizpůsobit změnám na 

trhu. Díky schopnosti být inovativní, vytváří vhodné prostředí pro zavedení inovace. 

Zdroje pro svou činnost získávají zejména na lokální úrovni, z  důvodu nižších 

nákladů a  také, jak bylo výše uvedeno, aby podpořili místní trh. (Frková, 2006, s. 6) 

Tyto podniky lze dělit do tří kategorií: podle statistického pojetí, podle zákona 

o  podpoře podnikání a  podle nařízení komise EU. 

Statistické pojetí určuje statistický úřad Evropské unie, od roku 1997, dle počtu 

zaměstnanců. Malé podniky zaměstnávají maximálně dvacet zaměstnanců, střední 

do sto zaměstnanců a  za velké podniky lze považovat ty, které mají více jak sto 

zaměstnanců. U  malých podniků není nutná všeobecná statistická povinnost, šetření 

je prováděno pouze výběrem. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 37) 

Nařízení komise EU rozděluje podniky podle čtyř kritérií, podle počtu zaměstnanců, 

ročního obratu, bilanční sumy roční rozvahy a  také podle nezávislosti. Mikropodnik 

zaměstnává maximálně deset zaměstnanců, roční obrat nebo bilanční sumu má do 

2  mil. EUR; malý podnik má méně jako padesát pracovníků a  roční obrat nebo 

bilanční sumu do 10 mil. EUR; ve středním podniku je zaměstnáno do 250 osob, 

přičemž roční obrat nebo bilanční suma nepřekročí částku 50 mil. EUR. Co se týče 

nezávislosti, podnik nesmí být vlastněn s  více jak 25% jiným vlastníkem. 

Podle zákona o  podpoře podnikání se za podnikatele považuje osoba, která splňuje 

kritéria stanovená předpisem Evropských společenství, Toto členění je důležité 

zejména pro ty, kteří žádají o  podporu podnikání. (Veber a  Srpová, 2012, s. 19) 
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3 Právní forma podnikání 
Nový občanský zákoník připouští podnikání fyzických a  právnických osob. Před 

zahájením podnikání je důležité, si zvolit formu, pod kterou chce osoba vystupovat. 

Pro tuto práci, bylo zvoleno podnikání formou fyzické osoby. Pokud chce fyzická 

osoba podnikat, musí získat živnostenské nebo jiné oprávnění, které vydává 

živnostenský úřad nebo jiný úřadem prověřený orgán. (Veber a  Srpová, 2012, s. 76) 

3.1 Živnostenské podnikání  

Živnostenské podnikání je vhodné zejména pro začínající podnikatele, kteří zatím 

nemají mnoho zkušeností, anebo nepotřebují, aby podnikatelská činnost byla jejich 

hlavním zdrojem příjmů. K  zisku oprávnění je třeba splnit téměř minimum právních 

úkonů a  po splnění všeobecných, popřípadě zvláštních podmínek, může podnikatel 

ihned zahájit svou činnost. Pro zahájení provozu není nutno vložit žádný konkrétní 

finanční kapitál, v  tomto je zákon zcela benevolentní. Zda a  kdy se vlastník nechá 

zapsat do obchodního rejstříku, je zcela na něm. Co se týče závazků, majitel ručí celý 

svým majetkem a  v  případě smrti se podnik nedělí. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 69) 

Pokud se osoba rozhodne podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí 

podstoupit tyto kroky: (Veber a  Srpová, 2012, s. 76) 

 zvolit název, pod kterým bude vystupovat 

 ověřit zda typ podnikání, který byl zvolen, spadá mezi živnosti 

 splnit všeobecné a  popřípadě zvláštní podmínky, které jsou nutné pro provoz 

jednotlivých typů živností  

 zjistit, jakému typu živnosti odpovídá dané podnikání 

 vyplnit registrační formulář, který je k  dispozici na centrálním registračním 

místě nebo Czechpointu, doložit požadované dokumenty a  zaplatit 

jednorázový poplatek 

 zahájit podnikatelskou činnost 

Znaky živností 

Živností je činnost soustavná, provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a  za podmínek, které stanovuje 

živnostenský zákon. Živnost není nahodilá a  jednorázová, musí být vykonávaná 

soustavně. Činnost, kterou nelze ze zákona provozovat, jako živnost na základě 

živnostenského oprávnění, nemůžeme za živnost považovat. Provozování takovýchto 

činnosti lze pouze po získání zvláštního právního předpisu. Všechny tyto činnosti jsou 

zapsány v  § 3  živnostenského zákona. (Veber a  Srpová, 2012, s. 76) 

Podmínky pro provoz živnosti 

Zákon stavuje dva druhy podmínek, které musí osoba splnit, aby mohla začít 

s  výkonem činnosti. První jsou všeobecné podmínky, kam patří překročení věkové 

hranice minimálně 18 let, dále způsobilost k  právním úkonům a  bezúhonnost, která 

se prokazuje výpisem z  rejstříku trestů. Splnit tyto podmínky je poněkud snazší 

a  u  některých typů podnikání to zcela postačuje. Avšak některé druhy živností 

vyžadují také splnění zvláštních podmínek, tedy prokázání odborné nebo jiné 

způsobilosti. U  řemeslných živností je nutné doložit výuční list nebo doklad o  praxi. 
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U  vázaných činností je potřeba mít doklad o  zvláštní odborné způsobilosti, tedy 

o  absolvovaném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání, popřípadě 

odborná praxe. Koncesované živnosti vyžadují splnění podmínek určených 

živnostenským zákonem, pro jejich výkon je nutno získat koncesi, kterou uděluje stát. 

(Veber a  Srpová, 2012, s. 77) 

Druhy živností 

Podle požadavků na výše zmíněnou odbornou způsobilost, lze živnosti rozdělit na 

ohlašovací, které se dále větví a  na koncesované. 

Živnosti ohlašovací vznikají na základě ohlášení, a  na základě ohlášení jsou také 

provozovány. Můžeme je rozdělit na tři typy: řemeslné, volné a  vázané. 

První typ živnosti, tedy řemeslné, lze provozovat pouze, je-li osoba držitelem 

výučního listu nebo maturity v  daném oboru. Lze také provozovat na základě 

diplomu v  oboru, nebo po absolvování šestileté praxe. Příkladem je kadeřnictví, 

zednictví nebo hostinská činnost, na kterou bude zaměřena praktická část této práce. 

Živnosti vázané lze vykonávat pouze tehdy, až osoba prokáže odbornou způsobilost, 

kterou stanovuje příloha živnostenského zákona. Mezi takovéto živnosti patří 

účetnictví nebo provoz autoškoly.  Poslední typ ohlašovací živnosti, je živnost volná. 

Pro získání živnostenského oprávnění stačí splnit pouze všeobecné podmínky. 

Živnosti volné jsou výroba, obchod a  služby neuvedené v  přílohách 1  až 

3  živnostenského zákona. Příkladem volné živnosti je například velkoobchod 

a  maloobchod nebo ubytovací služby. 

Koncesované živnosti jsou provozovány pouze na základě správního rozhodnutí 

a  jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Mimo splnění všeobecných 

podmínek a  odborné způsobilosti, je nutno také získat koncesi, tedy kladné vyjádření 

příslušného orgánu státní správy. Mezi koncesované živnosti patří například provoz 

taxislužby nebo nakládání se zbraněmi. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 67) 

3.2 Zahájení činnosti a  registrační povinnosti 

Rozhodne-li se osoba podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí to 

nahlásit živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad bude po zakladateli vyžadovat 

notářský zápis o  založení společnosti, výpis z  katastru nemovitostí a  prokázání 

právních vztahů společnosti a  sídla. Výpis z  rejstříku trestů si živnostenský úřad 

obstará sám. Z  důvodu elektronizaci, může podnikatel zažádat o  oprávnění na 

jakémkoliv živnostenském úřadě v  České republice, nemusí to být pouze v  místě 

sídla živnosti. Žadatel vyplní elektronický nebo tištěný formulář, který zhotovuje 

Centrální registrační místo. Tyto formuláře jsou k  dispozici na stránkách patřičného 

živnostenského úřadu, nebo přímo na místě. Po vyplnění formuláře lze provést 

daňovou registraci fyzické nebo právnické osoby k  patřičnému finančnímu úřadu, 

oznámit zdravotní pojišťovně a  správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné 

výdělečné činnosti a  přihlásit se k  nemocenskému pojištění. 

Ve formuláři je potřeba vyplnit: (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 89) 

 název a  sídlo 

 předmět podnikání 
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 identifikační údaje odpovědného pracovníka 

 provozovnu, kde bude provoz živnosti zahájen 

 datum zahájení provozu 

 datum ukončení provozu v  případě živnosti na dobu určitou 

3.3 Hostinská činnost 

Hostinská činnost patří mezi živnosti ohlašovací – řemeslné. Řemeslné živnosti jsou 

obsaženy v  příloze č. 1  zákona o  živnostenském podnikání. Jsou to živnosti, 

u  kterých je kromě všeobecných podmínek třeba také prokázat odbornou 

způsobilost. Hostinská činnost zahrnuje přípravu a  prodej pokrmů k  bezprostřední 

spotřebě v  provozovnách, v  níž jsou prodávány. V  některých případech lze provádět 

prodej pomocí automatů na nápoje nebo občerstvení. Za provozovnu lze považovat 

i  takové zařízení, které není zkolaudováno, tedy například stánek s  občerstvením. 

Provozovatel živnosti musí být starší osmnácti let, bezúhonný a  způsobilý právním 

úkonům. Provoz musí být nahlášen na živnostenském úřadu kdekoliv na území České 

republiky. Ohlášení se podává prostřednictvím Jednotného registračního formuláře, 

kam se vyplňuje jméno a  příjmení, státní občanství, obchodní jméno, předmět 

a  místo podnikání, identifikační číslo, datum zahájení živnosti, údaje o  odpovědném 

zástupci a  doklad o  zaplacení správního poplatku. Splnil-li ohlašovatel všechny 

podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského 

rejstříku do pěti dnů ode dne ohlášení a  vydá podnikateli výpis. Oprávnění k  provozu 

vzniká bezprostředně v  den ohlášení. 

Pokud podnikatel nemá odbornou způsobilost, může provozovat živnost 

prostřednictvím odborného zástupce. Podnikatel smluvně stanoví fyzickou osobu, 

která odpovídá za provoz živnosti a  za dodržování živnostenských předpisů. 

Odborný zástupce musí splňovat všeobecné i  zvláštní podmínky provozování 

živnosti podle § 6  a  7. Stanovení odpovědného zástupce pro provoz ohlašovací 

živnosti i  ukončení této funkce je nutno nahlásit živnostenskému úřadu do patnácti 

dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. (Oborová příručka, 2008) 
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4 Charakteristika podnikatelského plánu 
Orlík (2011, s. 17) definuje „podnikatelský plán jako písemný dokument, který 

popisuje všechny vnější a  vnitřní okolnosti související s  podnikatelským záměrem. 

Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a  dosažitelnosti 

a  shrnutí jednotlivých kroků vedoucí k  dosažení těchto cílů.“ 

Podnikatelský plán slouží jako podklad nejen pro samotného podnikatele, ale také 

pro třetí strany, zejména investory. Prověřuje reálnost a  životaschopnost podnikání, 

před jeho zahájením. Po důkladných analýzách a  plánovaní jednotlivých položek je 

podnikatel schopen odhadnout předběžné finanční prostředky a  jejich rozložení. 

Dokáže předvídat jednotlivá rizika, která s  podnikáním souvisí, vyjasnit si na jaké trhy 

a  zákazníky se chce zaměřit, jakou strategii a  marketing zvolí a  kolik bude 

potřebovat zaměstnanců. Podnikatelský plán má být odrazem současné situace 

a  návodem do budoucnosti. 

Po důkladném zpracování, je možno plán prezentovat třetím stranám. Podnikatel tak 

může navázat spolupráci s  budoucími partnery, nebo si zajistit chybějící finanční 

zdroje oslovením investorů.  

Struktura plánu není nikde závazně stanovena, je na konkrétním zpracovateli, co vše 

bude plán obsahovat. Plány jsou zpracovány dle požadavků investora nebo banky, 

která poskytuje potřebné finanční zdroje. Investoři z  důvodu šetření času požadují co 

nejkratší plán, například ve formě power pointové prezentace. Banka může 

dožadovat mnohé další dokumenty, které se ani příliš podnikatelského plánu týkat 

nemusí. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 14) 

Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán slouží k  interním účelům podniku, nebo zejména externím 

subjektům, jako byli výše zmínění investoři nebo banky. Krom toho, že se 

podnikatelský plán vytváří před zahájením podnikání, jako prognóza budoucího 

vývoje, ať už pro vlastníka nebo třetí strany, slouží také, jako podklad pro rozhodování 

nebo plánovací nástroj. V  podniku je plán využíván také v  situacích, kdy jsou 

plánovány velké změny, nebo chce podnik získat nové partnery. Část plánu by měla 

být veřejná i  zaměstnancům, aby byli seznámeni s  tím, co se jich týká. Pro 

zaměstnance je důležité, aby věděli, že s  nimi podnik počítá a  dbá na jejich 

informovanost a  loajálnost. (Veber a  Srpová, 2012, s. 95) 

Podnikatelský plán umožňuje získat užitečné poznatky, které vychází z  provedených 

analýz. Analýza vnějšího prostředí napomáhá k  orientaci v  politických, 

ekonomických, sociálních a  technologických faktorech. Analýza vnitřního prostředí, 

podniku umožní odhalit své silné a  slabé stránky a  také příležitosti a  hrozby. Přináší 

přehled o  vývoji firmy a  o  rizicích, kterým podnik může reálně čelit. Finanční část 

plánu analyzuje finanční toky a  zdroje a  pomáhá odhalit potřebné finance, které 

budou potřeba k  zahájení činnosti. (Veber a  Srpová, 2012, s. 96) 
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Zásady podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán nemá jasně danou strukturu a  body, které má obsahovat, ale má 

určité zásady, které je nutné dodržovat. Zejména pokud je třeba plán prezentovat 

dalším stranám. Investoři většinou mají k  dispozici i  jiné plány, a  aby byli ochotni 

investovat do konkrétního plánu, je třeba, aby je zaujal. 

Plán by měl splňovat následující body: (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 60) 

 Srozumitelný a  stručný: Obsah plánu by měl být psaný stručně a  jednoduše, 

bez zbytečných myšlenek, které jsou pro plán irelevantní. Obsah by však měl 

být zcela výstižný a  obsahovat veškeré potřebné informace a  data. 

 Reálný a  pravdivý: Data, která v  plánu vystupují, by měly být reálná 

a  pravdivá, aby v  budoucnu co nejvíce odpovídala realitě. 

 Inovativní: Výrobek nebo služba, na který je plán vypracován by měli být do 

jisté míry inovativní a  obsahovat přidanou hodnotu, která zaujme budoucí 

zákazníky a  zajistí podniku zisk. Nový výrobek, služba či technologie spíše 

zaujmou investora, než něco, co už na trhu existuje. Nebo pokud již existuje, je 

třeba vytvořit lepší a  propracovanější verzi. 

 Logický a  přehledný: Jednotlivé části plánu by na sebe měly logicky navazovat 

a  neodporovat si. Myšlenky a  informace by měli odpovídat realitě. Krom 

samotného textu, by měl plán obsahovat tabulky, grafy nebo harmonogramy 

pro zpřehlednění dat. Zejména finanční analýza by měla mít data přehledně 

uspořádána do tabulek, aby si investor nebo banka mohla rychle dohledat to, 

co potřebuje ke svému rozhodnutí. 

 Respektovat rizika: Zpracovatel plánu by měl do plánu zakomponovat také 

analýzu rizik, která vychází z  vnějšího prostředí. Analýza rizik popisuje 

jednotlivá rizika, jejich míru a  pravděpodobnost a  postupy vedoucí 

k  ošetření rizik. 

Příprava podnikatelského plánu 

Obsah a  rozsah plánu vychází z  požadavků toho, pro koho je zpracován. Tedy 

investorů nebo banky. Jinak bude vypadat plán pro externí subjekty a  jinak pro 

interní využití. Složitost a  propracovanost plánu se liší podle zaměření a  odvětví 

podnikání. Každé odvětví má jinak velký trh, konkurenci či zákazníky. (Veber a  Srpová, 

2012, s. 97) 

Obsah podnikatelského plánu 

Jak již bylo zmíněno, podnikatelský plán nemá povinné položky, které musí 

obsahovat. Běžný plán však obsahuje následující části. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 

14): 

 

1. Titulní list 

2. Obsah 

3. Úvod a  účel 

4. Exekutivní souhrn 

5. Předmět podnikání 

6. Popis podnikání 
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7. Analýza trhu, konkurence a  zákazníků 

8. Strategie  

9. Marketing 

10. Management 

11. Finanční analýza 

12. Analýza rizik 

4.1 Titulní list 

První strana dokumentu se nazývá titulní list. Obsahuje obchodní název a  logo firmy, 

jméno autora, popis činnosti, místo podnikání, právní formu, kontakt na vlastníka 

a  datum zahájení živnosti. Často zde bývá také uvedeno, že dokument je ve 

vlastnictví autora a  nesmí být reprodukován nebo nijak zveřejňován, bez souhlasu 

vlastníka. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 15) 

4.2 Obsah 

Po titulní stránce následuje obsah celého dokumentu. Obsah je velmi důležitý 

z  hlediska přehlednosti, pro toho, kdo bude plán číst. Je možné rychleji najít 

požadované informace. V  dokumentu je vhodné využívat nadpisy první, druhé a  třetí 

úrovně, podle kterých je automaticky vygenerován obsah. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 

15) 

4.3 Úvod a  účel 

V  úvodu by mělo být uvedeno, pro koho je vlastně plán určen, jaký je jeho účel, 

rozsah a  další podrobnosti. Účelem by mělo být zpracování komplexního plánu pro 

konkrétní podnik, v  takové podobě, aby byl obsah schopen oslovit investora 

popřípadě další partnery. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 16) 

4.4 Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn podává shrnutí následujícího dokumentu. Co vše bylo v  plánu 

sepsáno a  vyhodnoceno, popřípadě k  jakým závěrům plán dospěl. Tento souhrn má 

čtenáře přimět, aby si dokument přečetl celý, má ho zaujmout. Proto je důležité do 

souhrnu uvést všechny zajímavosti a  důležité body práce. 

V  souhrnu se uvádí jaký produkt nebo služba bude podnikem nabízena, v  čem 

spočívá konkurenční výhoda, tedy v  čem je produkt nebo služba lepší od těch, co 

nabízí konkurence a  jaký je užitek pro samotného zákazníka. Dále ve zkratce 

popisuje trhy a  zákazníky, na které se chce podnik zaměřit. Asi nejdůležitější části je 

popis finanční analýzy, ve které je uvedeno, jaký kapitál bude potřeba k  zahájení 

provozu, jaká část bude pokryta ze zdrojů vlastníka a  jak velký cizí kapitál bude 

potřeba. Běžně se také počítá čistá současná hodnota anebo vnitřní výnosové 

procento, které je pro investora také velmi důležité. 

Rozsah exekutivního souhrnu závisí na charakteru podnikatelského plánu. 

Vypracovává se až na závěr, kdy už je celý podnikatelský plán vypracován, aby do něj 

byly zahrnuty pouze ty nejdůležitější a  nejpodstatnější informace. (Srpová a  kolektiv, 

2011, s. 16) 
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4.5 Předmět podnikání 

Předmět podnikání upravuje první část živnostenského zákona. Rozděluje jednotlivé 

druhy předmětů a  každý z  něj specifikuje, podle toho, čeho se týká, a  co je v  rámci 

něj prováděno. Vymezení předmětu podnikání je důležité pro různé dokumenty, 

zejména pro podnikatelský plán. (Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.) 

Již na začátku bylo uvedeno, že tento plán bude vypracován na řemeslnou živnost – 

hostinskou činnost. Jednotlivé specifikace, tykající se živnostenského podnikání byly 

sepsány v  kapitolách 2.1. Živnostenské podnikání a  2.3. Hostinská činnost. 

V  předmětu podnikání se dále uvádí, jakých osob se podnikání dotýká, kdo je 

potenciálním zákazníkem. Dále jaká je základní myšlenka podnikání, jak vlastně 

nápad vznikl, a  proč by se měl ujmout. Ve zkratce popisuje, jak by měl být podnik 

koncipován, jeho předpokládaný vzhled interiéru, a  co vše podnik nabízí. (Hisrich, 

1998, s. 18) 

4.6 Popis podnikání 

V  této části je popsána podnikatelská příležitost, ať už nalezení mezery na trhu nebo 

vymyšlení nějakého nového výrobku či služby. Produkt musí mít určitou přidanou 

hodnotu a  zákazníkům přinést užitek, aby obstál mezi konkurencí. Je potřeba na trh 

přijít s  něčím unikátním a  inovativním, co konkurence nenabízí. Součástí popisu, je 

také uvědomění čtenáře o  přínosu a  užitku plynoucího z  podnikatelské činnosti. 

Tedy proč, by měl investor vložit kapitál právě do našeho podnikání. A  proč by měl 

zákazník chtít náš produkt nebo službu. 

V  popisu je také uvedeno, kdo je potencionálním zákazníkem, na jaký trh se chce 

podnik zaměřit a  jaká bude jeho konkurence. Dále je zde stručně popsán produkt 

nebo služba, jeho konkurenční výhoda a  užitek, který zákazníkům přináší. (Srpová 

a  Řehoř, 2010, s. 61) 

Popis produktu  

Popis produktu zahrnuje výpis všech výrobků nebo služeb, které podnik nabízí. 

Všechny produkty jsou detailně popsány, z  čeho se skládají nebo jak se vyrábějí. 

Uvádí se veškeré technické parametry a  postupy, protože mají na zákazníka zásadní 

vliv při rozhodnutí o  koupi. Pokud podnik disponuje nějakým konkrétním know how, 

je zde také uvedeno. Důležité je také zdůraznit, proč je výrobek speciální a  proč byl 

zvolen. V  případě, že na trhu existuje konkurence, která nabízí obdobné produkty, je 

vhodné přehledně uvést náš produkt v  porovnání s  produkty, které nabízí 

konkurence. Zákazník tak bude mít lepší představu a  případné srovnání může 

pomoci ve výběru našeho výrobku nebo služby. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 61) 

Praktická část bude zaměřena na restauraci. V  části „popis produktů“ bude sepsána 

celková nabídka pokrmů a  nápojů, jejich složení, alergeny a  výrobní postup včetně 

gramáže a  časové náročnosti výroby. 
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4.7 Analýza 

Analýza se využívá k  poznání okolí, které podnik ovlivňují, ale také k  uvědomění si 

výchozí pozice v  podobě slabých a  silných stránek nebo příležitostí a  hrozeb. 

Vhodným nástrojem ke zkoumání je strategická situační analýza, která hodnotí 

a  identifikuje vnější a  vnitřní faktory, se kterými se firma dostává do styku. 

Strategická situační analýza se dělí na externí a  interní. 

Externí analýza zkoumá okolí firmy a  pomáhá odhalit jednotlivé faktory, které 

ovlivňují působení firmy. Vnější faktory jdou ze strany podniku pouze velmi těžce 

změnit, ve většině případů jsou neměnné. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 163) 

4.7.1 Analýza makroprostředí 

Makroekonomické prostředí je hodnoceno podle makroekonomických indikátorů. 

Zaměřuje se na politické, ekonomické, sociální a  technologické faktory, které 

vyhodnocuje PEST analýza. Cílem PEST analýzy je odhalení všech důležitých 

příležitostí a  hrozeb. (Dedouchová, 2001, s. 37) 

PEST analýza: (Dedouchová, 2001, s. 38) 

 Politické faktory: mezi politické faktory patří zejména zákony, týkající se 

podnikání (zákon na ochranu podnikání, zákon na ochranu spotřebitele nebo 

zákon na ochranu společnosti), dále politická stabilita nebo legislativní 

omezení. 

 Ekonomické faktory: ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a  strukturu jejich výdajů. 

Zkoumají skutečné příjmy, úroveň cen a  životních nákladů, výši úspor a  úvěrů, 

úrokovou míru, míru inflace a  nezaměstnanost. Podle úrovně příjmů a  výdajů 

lze spotřebitele rozdělit do tržních segmentů a  dle toho řídit chování vůči 

nim. 

 Sociální faktory: mezi sociální faktory patří zejména životní styl, důraz na 

zdravý životní styl nebo ochrana životního prostředí. Dále se zaměřují na 

úroveň vzdělanosti, demografický vývoj, migraci nebo hustotu zalidnění. 

 Technologické faktory: patři mezi dominující složku PEST analýzy. Působí jak 

pozitivně, z  důvodu vědeckotechnického pokroku, ale také negativně, 

z  důvodu příliš vysokých nákladů. Tempo v  technologickém vývoji je velmi 

vysoké, nové výrobky jsou neustále nahrazovány stále novějšími 

a  inovativnějšími verzemi. Dochází tedy ke zkracování průměrného životního 

cyklu výrobků. 

4.7.2 Analýza mezoprostředí 

Mezoprostředí může podnik z  části ovlivnit. Účastníky trhu jako jsou dodavatelé, 

odběratelé a  zákazníky si může sám zvolit.  K  analýze tohoto prostředí se využívá 

Porterova analýza. Porterův model pěti sil definuje síly, které působí na podnik 

v  podobě hrozeb nebo příležitostí. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 166) 

Tento model zkoumá konkurenční prostředí v  odvětví. Model má objasnit síly, které 

v  tomto prostředí působí a  určit, které z  nich mají pro podnik z  hlediska budoucího 
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vývoje největší vliv. Pro podnik je velmi důležité, aby jednotlivé síly identifikovat 

a  dokázal se s  nimi co nejlépe vyrovnat. (Porter, 1992, s. 72) 

Porter definuje těchto pět konkurenčních sil: (Porter, 1992, s. 72) 

 rivalita mezi konkurenčními firmami 

 hrozba substitutů 

 hrozba vstupu nových konkurentů 

 vyjednávací síla dodavatelů a  odběratelů 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – zdroj: vlastní zpracování 

Hrozba z  nových konkurentů vyplývá ze vstupu nových subjektů na trh. Noví 

konkurenti mohou podnik ohrozit z  hlediska zvýšení nákladů. Také mohou na trh 

vnést substituty, které mohou produkt nahradit v  levnějším provedení. Stejně tak 

podnikání ohrožuje stávající konkurence, nejčastěji mezi sebou podniky soupeří 

cenově nebo kvalitativně. Vyjednávací síla zákazníků závisí na tom, zda se jedná 

o  oligopolního nebo monopolního kupujícího, nebo na objemu nákupu. Zákazníkova 

síla také vyplývá z  toho, zda má na výběr nakupovat u  konkurence nebo nikoli. 

Poslední částí je vyjednávací síla dodavatelů, která závisí jednak na odvětví nebo na 

jejich diferenciaci. (Srpová a  kolektiv, 2011, s. 166) 

Interní analýza 

Jejím cílem je odhalit silné a  slabé stránky, kterými firma disponuje a  najít tak 

konkurenční výhodu. Interní analýza má pomoci odhadnout zdroje a  přednosti, které 

je třeba využít a  postupně rozšiřovat. Zdroje rozdělujeme na lidské, hmotné, 

nehmotné a  finanční.  Jednotlivé zdroje a  schopnosti, je třeba vzájemně provázat, 

aby mohla firma dosáhnout svého cíle. (Dedouchová, 2001, s. 43) 

4.7.3 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikrookolí posuzuje odvětví, ve kterém firmu působí. Zaměřuje se na 

odvětví, jeho strukturu, trendy, ziskovost a  také na klíčové faktory. K  analýze 

mikroprostředí se používá SWOT analýza, která umožňuje posoudit současné 

postavení podniku, jeho silné a  slabé stránky a  identifikovat případné příležitosti 

a  hrozby, kterým podnik čelí nebo bude čelit v  budoucnosti. (Srpová a  kolektiv, 

2011, s. 165) 

Hrozba substitutů 
Hrozba vstupu nových 

konkurentů 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Vyjednávací síla 

zákazníků 

Konkurence  v 

  odvětví 
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Silné 
stránky 

Slabé 
stránky 

Příležitosti Hrozby 

SWOT analýza charakterizuje klíčové faktory ovlivňující strategické postavení firmy. 

Jednotlivá písmena jsou počátečními písmeny anglických názvů. 

  

 Strengths – silné stránky  

 Weaknesses – slabé stránky 

 Opportunities – příležitosti  

 Threats – hrozby 

 

 

 

Analýza silných a  slabých stránek patří do interní analýzy firmy, naopak analýza 

příležitostí a  hrozeb je externí. Zapojením silných stránek by se měla firma snažit 

využít příležitosti nebo odvrátit hrozby. Slabé stránky je třeba co nejvíce eliminovat. 

(Sedláčková a  Buchta, 2006, s. 27) 

4.8 Strategie 

Strategie je pravidlo pro dlouhodobé rozhodování za neurčitých podmínek.  Měla by 

být jedinečná a  postavená na schopnostech a  přednostech firmy. Strategie by měla 

zajistit konkurenční schopnost firmy, rozvíjet core competences a  vést k  naplnění 

budoucích cílů. Též by měla reagovat na hrozby plynoucí ze SWOT analýzy a  snažit se 

eliminovat slabé stránky. (Fotr a  kolektiv, 2017, s. 12) 

Strategii lze rozdělit do tří druhů: (Srpová a  kolektiv, 2001, s. 177) 

 strategie konkurenční 

 strategie investiční 

 strategie růstu a  rozvoje 

Přínosy strategického řízení: (Fotr a  kolektiv, 2017, s. 13) 

 aktivní podílení se firmy na budoucím vývoji 

 zvýšení konkurenceschopnosti 

 řízení výkonnosti 

 řízení změn 

 dosažení porozumění 

 efektivní alokace zdrojů 

 ošetření rizik 

Vize 

Vize deklaruje představu o  budoucím postavení podniku v  konkrétním časovém 

horizontu. Definuje směr vývoje a  napomáhá k  naplnění cílů. Odpovídá na to, jak se 

změní organizace, jaký dopad bude změna mít, nebo na jaké zákazníky či produkty se 

podnik bude orientovat. Vize je také nástrojem komunikace, odráží požadavky 

a  postoje vůči stakeholderům. (Fotr a  kolektiv, 2017, s. 15) 

Mise 

 

Obrázek 2 - zdroj: vlastní zpracování 
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Mise neboli poslání vyjadřuje důvod existence podniku. Obsahem mise mohou být 

například etické nebo společenské hodnoty, které chceme deklarovat okolí firmy. 

Důležitá je také správná formulace, vize by měla být lehce pochopitelná 

a  zapamatovatelná. (Havlíček, 2009, s. 22) Podnikové poslání poskytuje základní 

pravidla způsobu řízení podniku. Zprostředkovává zaměstnancům hlavní cíle 

a  podmínky pro dění v  organizace. (Báča, Slovák a  Kalinová, 2003, s. 126) 

Cíle 

Cíl je popis žádoucího cílového stavu, který chce společnost dosáhnout v  určité 

oblasti podnikání. Po definování vize je třeba si stanovit dlouhodobé a  krátkodobé 

cíle, které jsou v  souladu se strategií. Cíle by měly splňovat podmínky a  principy 

SMART, tato zkratka je složena z  počátečních písmen anglických slov: (Srpová 

a  kolektiv, 2001, s. 18) 

 Specific – specifické  

 Measurable – měřitelné 

 Achievable – akceptovaltelné 

 Realistic – reálné 

 Timed – termínované 

Strategie STP 

Úlohou marketingu je sestavit takovou strategii, která bude podnik odlišovat od 

konkurence. Tato strategie se nazývá STP, podle počátečních písmen anglických 

názvů: segmentation, targeting a  positioning. Segmentation neboli segmentace je 

proces rozdělení trhu na homogenní části, které jsou tvořeny zákazníky, na které se 

podnik bude zaměřovat. Tato skupina zákazníků se nazývá segment, a  je vytvořena 

dle reakcí jednotlivců na určitý marketingový mix. (Kumar, 2008, s. 38) 

Segmentace 

Segmentace je složitý proces, při kterém jsou zákazníci rozděleni podle toho, jaké 

mají zájmy, potřeby, nákupní chování a  jak reagují na jednotlivé položky 

marketingového mixu. (Synek a  kolektiv, 2011, s. 181) 

Segmentaci lze provést podle následujících hledisek: (Foret a  Stávková, 2003, s. 116) 

 geografická: země původu, regiony, velikost a  hustota osídlení lokalita 

 demografická: pohlaví, věk, příjem, životní styl, povolání a  vzdělání 

 psychografická: sociální třída, životní styl, charakteristika osobnosti 

 behaviorální: rozděluje zákazníky podle znalostí, dovedností a  postojů 

Targeting 

Targeting lze považovat za výběr cílového trhu, tedy tržního segmentu, na který se 

firma bude zaměřovat ve svém podnikání. Targeting se rozděluje na tři typy: 

nediferencovaný, diferencovaný a  koncentrovaný. Nediferencovaný nebere v  úvahu 

různorodost segmentů, je nazýván jako tržní agregace. Diferencovaný rozlišuje 

jednotlivé segmenty a  podle jejich charakteristik uplatňuje různé typy 

marketingového mixu. Poslední, koncentrovaný targeting uplatňují podniky, které 

rozlišují tržní segmenty, ale svůj marketingový mix zaměřují pouze na jeden 

segment, který si sami zvolí. (Payne, 1996, s. 73) 
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Positioning 

Poslední část STP strategie je positioning, který zahrnuje přípravu prodejní pozice pro 

vybraný segment. Prodejní pozice by měla být unikátní, jednak aby zapůsobila na 

zákazníky, a  také se dokázala odlišit od konkurence. Má ukázat, v  čem je podnik 

lepší, než ostatní a  proč byl založen. Positioning by měl být důkladně promyšlený 

a  měl by vyhovovat segmentu, na který byl nastaven. (Kumar, 2008, s. 42) 

 

4.9 Marketing 

Marketing lze definovat jako „lidskou činnost umožňující prostřednictvím procesu 

směny uspokojovat potřeby a  přání.“ Marketing umožňuje zjistit potřeby a  přání 

a  přeměnit je v  zisk, tento proces však není jednorázovou nebo krátkodobou 

záležitostí. (Kotler a  Bliemel, 2001) Lze jej také chápat jako koncepci ekonomiky 

s  trhem jako dominantou ekonomického cyklu. (Horáková a  Kohout, 1993, s. 3) 

4.9.1 Základní pojmy 

Potřeby jsou základními pohnutkami, které osoby nutí nakupovat, a  tím pádem se 

stávají součásti trhu. Jsou uspokojovány pomocí hmotných a  nehmotných statků. 

Nejčastěji se dělí na potřeby základní, vyšší, nahodilé a  uměle vyvolané. Potřeby jsou 

součástí lidské existence. 

Zájmy jsou formou potřeb, které vytváří sám člověk a  společenská kultura. Patří mezi 

specifický druh motivace. Mohou být buď krátkodobé, nebo celoživotní. 

Poptávka je křivka, která vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující 

ochoten koupit, a  cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v  určitý čas na určitém 

místě. Ekonomie rozděluje poptávku na potenciální a  efektivní. Lidé si vybírají takové 

zboží, které nejvíce uspokojuje jejich zájmy a  potřeby. 

Výrobky neboli produkty, jsou vše, co může být nabídnuto a  uspokojovat potřeby 

a  zájmy zákazníků. Jsou zde zahrnuty nejen výrobky a  služby, ale také aktivity nebo 

organizace. 

Směna je zisk chtěného zboží výměnou za odpovídající náhradu, například peníze, 

službu nebo informace. Realizuje se pouze za souhlasu obou stran. 

Trh je místo, kde dochází ke směně statků a  služeb. Na trhu může být nabízeno 

cokoliv, co má hodnotu zboží. Dochází zde ke střetu poptávky s  nabídkou. (Horáková 

a  Kohout, 1993, s. 5) 

4.9.2 Specifikace marketingu malých firem 

Marketing u  malých firem se liší zejména v  rozsahu marketingových činností a  ve 

velikosti rozpočtu. Malé firmy mají zejména tyto přednosti: (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 

185) 

 Pružnější reakce: malé firmy jsou více flexibilní, hlavně co se změn týče, dokáží 

lépe odhadnout poptávku a  té se přizpůsobit. 
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 Zaměření na produkt: tím, že se firma zaměřuje na užší sortiment, dokáže 

nabídnout kvalitnější a  propracovanější produkt, než podniky se širokým 

sortimentem. Dokáží si také vybudovat lepší vztahy se zákazníkem, díky 

osobnímu prodeji. 

 Osobní přístup: zákazník lépe vnímá osobní kontakt s  prodejcem, přináší mu 

pocit jedinečnosti a  výjimečnosti. Úzký kontakt se zákazníkem přináší cenné 

informace a  výhody i  podniku. 

 Silná orientace na zákazníka: malé podniky se díky zaměření na úzký 

sortiment pohybují na menších trzích s  nižším počtem zákazníků.  Dokáží se 

tak lépe přizpůsobit jejich požadavkům a  potřebám. 

 Loajalita zaměstnanců: pracovníci malé firmy mají mezi sebou lepší 

a  osobnější vztahy, než pracovníci ve firmách velkých. Management může 

s  pracovníky lépe komunikovat, motivovat je a  podporovat jejich oddanost. 

4.9.3 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor nástrojů, kterými podnik může ovlivňovat potřeby 

a  přání zákazníků. Tyto nástroje se tradičně označují jako 4P pro produkt a  7P pro 

služby. 4P označuje product, price, place a  promotion, ve službách se k  tomu 

přidává ještě people, process a  physial evidence. Obdobou 4P verze je 4C 

marketingový mix, který je tvořen z  hlediska zákazníka a  nikoli z  pohledu firmy, jako 

tomu je u  4P. (Veber a  Srpová, 2012, s. 188) 

 

Marketingový mix služeb 4P: 

Produkt může mít hmotnou podobu ve formě výrobku nebo nehmotnou v  podobě 

služby, kterou daný podnik nabízí. U  produktu se zkoumá jeho jakost, technická 

úroveň, značka, obal, velikost nebo design. (Synek a  kolektiv, 2011, s. 181) Produkt 

zákazníkům přináší určitou hodnotu a  užitek. U  služeb se rozlišují čtyři druhy: 

hmatatelné zboží, hmatatelné zboží s  doprovodnými službami, služba 

s  doprovodnými výrobky a  službami a  samostatná služba. Dále lze produkt rozdělit 

na jádro, formální vrstvu a  rozšířenou vrstvu. Jádro představuje základní službu, která 

má uspokojit potřeby a  přání zákazníka, formální vrstva je způsob uspokojení 

potřeby, který je dán užitnými vlastnostmi produktu a  rozšířená vrstva určuje hlavní 

oblast diferenciace nabídky, tedy přidanou hodnotu. (Payne, 1996, s. 131) 

Price neboli cena se definuje jako směnná hodnota vyjádřená v  penězích, je 

výsledkem působení nabídky a  poptávky Pokud se nabídka a  poptávka rovnají, cena 

se nazývá jako rovnovážná. (Synek a  kolektiv, 2011, s. 187) Cena je nedílnou součástí 

marketingového mixu, kterou firma používá pro dosažení svých cílů. Jako jediná 

přináší výnos, ostatní prvky jako produkt, místo a  propagace představují náklady. 

Cena je velmi flexibilní, lze ji rychle změnit. (Nováková, 2001, s. 43) Tvorba ceny je 

složitý a  zdlouhavý proces, při kterém firma stavuje cenu v  rozmezí nákladů, které 

tvoří dolní hranici a  horní hranici hodnota vnímaná zákazníkem. Dále také musí 

zohledňovat konkurenční ceny a  vnější a  vnitřní faktory, na základě toho potom 

stanovuje ceny pro své výrobky nebo služby. 
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Pro cenotvorbu se využívají tři obecné postupy: nákladově orientovaná tvorba cen, 

hodnotově orientovaná tvorba cen a  stanovení ceny podle konkurence. (Synek 

a  kolektiv, 2011, s. 193) 

Place neboli distribuce určuje, jakými cestami se produkt dostane od firmy 

k  zákazníkovi, tak aby si jej mohl koupit na požadovaném místě, v  požadovaném 

čase a  v  požadovaném množství a  kvalitě.  Distribuce je dlouhodobý proces, který 

vyžaduje dlouhé plánování a  rozhodování. (Foret, 2006, s. 201) Distribuce se 

rozděluje na přímý a  nepřímý prodej. Přímý prodej je přesun produktu od výrobce 

k  zákazníkovi bez zprostředkovatele, jedná se o  prodej ve vlastních prodejnách či 

automatech nebo prodej bez prodejních prostor, tedy zásilkový a  elektronický 

prodej. Nepřímý prodej se uskutečňuje prostřednictvím zprostředkovatelů a  má tři 

úrovně. Prodej přes maloobchod, prodej přes velkoobchod a  maloobchod a  prodej 

skrz agenta, který zboží dodává do velkoobchodu. (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 214-215) 

Promotion se překládá jako propagace neboli komunikační mix, který je tvořen 

reklamou, podporou prodeje, public relations a  osobním prodejem. Reklama je 

placená forma prezentace zboží a  služeb, podpora prodeje představuje krátkodobé 

podněty, kterými firma stimuluje zákazníka k  nákupu, public relations  si zase 

zakládá na vytváření dobrých vztahů s  veřejností pomocí publicity a  osobní prodej 

je spojen s  osobní prezentací zboží. Cílem propagace je zvýšit odbyt a  zisk. (Foret, 

2006, s. 228) 

 

Marketingový mix služeb 7P: 

Ve službách, které jsou charakterizovány vlastnostmi jako je nehmatatelnost, 

proměnlivost, nedělitelnost a  pomíjivost se marketingový mix 4P rozšiřuje o  další tři 

nástroje: people, process a  physial evidence. (Payne, 1996, s. 35) 

People neboli lidské zdroje zahrnují všechny osoby, které jsou spojeny 

s  poskytováním služby. Tedy zaměstnanci podniku. S  jejich pomocí může 

organizace získat konkurenční výhodu. 

Proces zahrnuje všechny činnosti a  postupy, které zajištují výkon služby. Veškeré 

procesy se zobrazují v  procesním schématu, které obsahuje veškeré činnosti, které 

podnik vykonává. 

Physial evidence v  překladu z  angličtiny znamená materiální prostředí. Patří sem 

zejména dizajn, hmotné zařízení, oblečení personálu nebo například parkování 

v  blízkosti místa nabízené služby. (Mateides a  Ďaďo, 2002, s. 17) 

 

Marketingový mix služeb 4C: 

Marketingový mix 4C je obdobou výše zmíněného 4P, avšak je zaměřen z  pohledu 

kupujícího, tedy zákazníka. Má za úkol se z  pohledu marketingové strategie nejdříve 

zaměřit na to, co chce zákazník. 4C se skládá z  Customer Value, Cost to the Customer, 

Convenievce a  Communication. (Kotler a  Bliemel, 2001) 

Customer Value neboli zákaznická hodnota je užitná hodnota, podle které si zákazník 

na trhu vybírá produkt nebo službu. Záleží, jak na cenových, tak na individuálních 

nákladech, které jsou s  produktem spjaty. 
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Cost to the Customer jsou cenové náklady zákazníka, které jsou třeba vynaložit, aby 

zákazník daný produkt získal. Je to tedy zejména cena produktu a  ostatní náklady, 

jako například doprava na místo, kde je produkt k  dispozici. 

Convenience neboli pohodlí by mělo zákazníkovi poskytnout vhodné podmínky pro 

využití produktu a  produkt by měl být pro zákazníka dostupný. 

Communication se překládá jakožto komunikace, tedy dorozumívání mezi firmou 

a  zákazníkem. Komunikace je velmi důležitým prvkem, v  4P je uváděna jako 

propagace produktu. (Kotler a  Keller, 2007, s. 788) 

Ansoffova matice čtyř strategií 

Vymezuje vztah mezi trhem a  výrobkem. Trh i  výrobek rozděluje na nový a  stávající, 

vznikají tak čtyři různé strategie: (Srpová a  kolektiv, 2001, s. 178-179) 

 Strategie proniknutí na trh: jedná o  strategie, kdy firma umístí existující na 

výrobek na nový trh, na kterém zatím nepodnikala. 

 Strategie diverzifikace: tato strategie je nejnákladnější a  také nejrizikovější, 

protože firma uvádí zcela nový výrobek na nový trh. 

 Strategie rozvoje firmy: je nejčastěji vyskytovanou strategií, protože se jedná 

o  případ, kdy podnik nabízí stávající produkt na stávajícím trhu, ve větším 

množství než doposud. 

 Strategie nového výrobku: poslední strategie je zaměřena na nový výrobek, 

který je umístěn na nový trh. 

 

4.10 Management 

Management je proces plánování, organizování, vedení a  kontroly zdrojů, za účelem 

dosažení cíle. Veber (2009, s. 22) říká, že: „Management představuje uspořádaný 

soubor poznatků, většinou odpozorovaných z  praxe, které jsou zpracovány formou 

návodů pro jednání nebo jsou stanoveny jako principy.“ 

 

V  této části podnikatelského plánu se uvádí: (Fotr a  Souček, 2005, s. 306) 

 organizační schéma: určuje hierarchie mezi pracovníky a  jejich pravomoci 

a  odpovědnosti 

 charakteristika klíčových zaměstnanců: umístění v  organizační struktuře 

podle role, věku a  zkušeností 

 odměňování: výpočet jednotlivých mezd a  odvodů 

 vymezení dlouhodobých cílů a  záměrů 

 přístup k  řízení podniku 

Charakteristika pozice vlastníka, manažera a  zaměstnance: (Srpová a  Řehoř, 2010, s. 

117) 

 vlastník: rozhoduje a  schvaluje strategické záměry, aby došlo k  jejich 

naplnění, dohlíží na veškeré činnosti a  sleduje výkonnost firmy podle výsledků 

ekonomických ukazatelů 
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 manažer: je odpovědný vlastníkovi, ale i  sám vlastník může být manažerem 

nebo zaměstnancem podniku, manažer řídí firmu pomocí předem 

připravených koncepcí a  řídí provozní a  finanční činnost 

 zaměstnanec: vykonává činnosti a  úkoly, které mu stanovil jeho nadřízený 

 

4.11 Finanční analýza 

Finanční analýza propočítává reálnost podnikatelského plánu z  ekonomického 

hlediska. Zahrnuje veškeré náklady, investice, odhady tržeb, kalkulace a  finanční 

výkazy, jako je výkaz zisku a  ztráty, plánované rozvahy anebo cash flow. K  zahájení 

činnosti potřebuje podnik finanční zdroje, aby mohl investovat do dlouhodobého 

a  oběžného majetku, měl dostatek financí na založení firmy a  mohl financovat také 

provozní náklady, než začne generovat první zisky. (Srpová a  kolektiv, 2001, s. 28) 

Finanční plánování má za úkol řídit zdravou likviditu a  stabilitu podniku. Podnik musí 

odhadnout, zda bude ze současných financí schopen financovat budoucí vývoj, který 

je kryt vlastním nebo cizím kapitálem. (Báča, Slovák a  Kalinová, 2003, s. 52) 

4.11.1 Náklady 

Náklady se definují jako spotřeba zboží a  služeb, které jsou určeny na výrobu 

podniku a  vyjadřují se v  penězích. Lze je rozdělit podle různých kategorií, například 

na náklady fixní a  variabilní. Variabilní náklady se mění podle objemu produkce, která 

souvisí s  přímou spotřebou materiálu, mzdami nebo energiemi. Fixní náklady 

zůstávají stejné, nejsou závislé na spotřebě, patří sem odpisy, pojištění podniku nebo 

nájem. (Báča, Slovák a  Kalinová, 2003, s. 104) 

Rozdělení nákladů 

Synek a  kolektiv (2011, s. 74) dělí náklady na: 

 běžné provozní náklady, kam patří spotřeba materiálu, energie nebo osobní 

náklady 

 odpisy dlouhodobého majetku 

 ostatní provozní náklady 

 finanční náklady 

 mimořádné náklady 

4.11.2 Investice 

Investici lze charakterizovat jako každý peněžní výdej, který může organizaci 

posunout směrem kupředu. Veškeré investice se zaznamenávají do investičního 

rozpočtu, který podnik vypracovává na jeden rok. Každý peněžní výdej je předem 

naplánován a  kalkulován, aby bylo možné zjistit jeho smysluplnost, a  mohl být 

umístěn do investičního rozpočtu. Kalkulace investic se provádí podle statických 

nebo dynamických metod. Mezi statistické metody patří například doba návratnosti, 

čistá současná hodnota nebo cash flow. Dynamické metody počítají 

s  diskontovanými peněžními toky, jako je míra návratnosti nebo index výnosnosti 

investice. (Báča, Slovák a  Kalinová, 2003, s. 62) 
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Metody hodnocení efektivnosti investic 

Investice se hodnotí podle několika metod, statické nezahrnují faktor času, naopak 

metody dynamické faktor času zohledňují a  všechny data aktualizují. Statistické 

metody se používají u  méně významných projektů s  krátkou životností, u  všech 

ostatní se investice hodnotí podle dynamických. (Synek a  kolektiv, 2011, s. 301-302) 

 

 Metoda výnosnosti investic 

ROI = EAT / (Celková aktiva - krátkodobé cizí zdroje)  

 Metoda doby návratnosti 

DS = náklady/roční cash flow 

 Metoda čisté současné hodnoty 

 

 

 

 

 Metoda vnitřního výnosového procenta 

 

 

 

4.11.3 Kapitál podniku 

Kapitál je zdrojem financování a  patří mezi pasiva. Výška kapitálu závisí na mnoha 

faktorech, například na velikosti podniku, vstupních technologiích, rychlosti obratu 

kapitálu nebo na prodeji výrobků. Je důležité, aby podnik měl pouze tolik kapitálu, 

kolik doopravdy potřebuje. Pokud ho má víc, dochází k  neefektivnímu využívání 

a  podnik je překapitalizován. Naopak má-li ho nedostatek, může se postupně dostat 

do platební neschopnosti a  je podkapitalizován. (Sedláček, 2003, s. 20) 

Struktura kapitálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - zdroj: vlastní zpracování 
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Vlastní kapitál jsou veškeré finance, které do podnikání přinesl sám vlastník. Je 

hlavním nositelem rizika, které souvisí s  podnikáním. Dle výše uvedené struktury, 

vlastní kapitál se skládá ze základního kapitálu, který je tvořen peněžními 

i  nepeněžními vklady a  u  některých typů podnikání je povinný. Kapitálové fondy 

jsou tvořeny kapitálovým vklady a  zvyšují vklady společnosti. Fondy ze zisku tvoří 

rezervní či statutární fond. A  poslední část, výsledek hospodaření může být 

v  podobě zisku nebo ztráty a  nerozděleného zisku z  minulých let. (Sedláček, 2003, s. 

21) 

Cizí kapitál 

Tento druh kapitálu je zajištěn z  cizích zdrojů, představuje závazky vůči věřitelům, 

a  musí se za něj platit úroky nebo jiné výdaje spojené s  jeho získáním. Tvoří ho 

rezervy, které si podnik vytváří nebo dlouhodobé a  krátkodobé závazky. Mezi 

dlouhodobé závazky patří emitované dluhopisy, závazky k  jiným společnostem 

anebo směnky. Krátkodobé závazky jsou například zálohy, půjčky, daně anebo 

nevyplacené mzdy zaměstnancům. A  nakonec bankovní úvěry jsou závazky 

k  institucím finančního charakteru. (Sedláček, 2003, s. 21) 

4.11.4 Tržby 

Tržby jsou výnosy, které podnik získal prodejem výrobků nebo služeb během určitého 

časového intervalu. Jsou pro podnik hlavním zdrojem financí a  využívají se k  úhradě 

nezbytných nákladů, jako jsou daně nebo dividendy. U  tržeb záleží na nabízeném 

sortimentu, cenách surovin a  materiálu, na prodejních cenách anebo na objemu 

produkce. Objem produkce je ovlivněn jednak kapacitou výroby a  také poptávkou ze 

strany zákazníků. Prodejní ceny záleží na metodách tvorby, ať už podle nákladů nebo 

podle konkurence. Pokud chce podnik tržby zvýšit, musí buď zvýšit objem výroby 

anebo cenu, v  nejlepším případě obojí, pokud mu to poptávka dovolí. (Synek 

a  kolektiv, 2011, s. 76-77) 

Plán tržeb 

Naplánování tržeb pomůže odhadnout předpokládaný objem prodeje a  budoucí 

výnosy. Plán vychází z  marketingového průzkumu trhu a  zákazníků. Podle zjištěné 

průměrné poptávky nebo návštěvnosti vynásobíme toto číslo prodejní cenou 

a  získáme předběžný odhad tržeb, který se poté porovnává se skutečnými tržbami. 

(Synek a  kolektiv, 2011, s. 79) 

Tržby lze také stanovit pomocí scénářů. Scénáře zachycují nejistotu budoucnosti 

a  pomáhají pochopit existující nebo potencionální trendy a  jejich vzájemné vazby. 

Sestavení scénářů umožňuje podniku vypracovat strategické a  investiční plány. Fotr 

a  Švecová (2010, s. 274) definují scénáře jako „vzájemně konzistentní kombinace 

hodnot klíčových rizikových faktorů a  každý scénář představuje částečný, či zcela 

odlišný vývoj podnikatelského okolí.“ 

Scénáře lze popsat kvalitativně, jakožto slovní popis budoucího vývoje anebo 

kvantitativně jako kombinace rizikových faktorů, které ovlivňují budoucí vývoj. 

Scénáře se vyskytují ve třech podobách: optimistický, pesimistický a  realistický. 

Optimistický vývoj znamená, že výsledek bude lepší než předem stanovený průměr, 
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tedy cíl bude překročen. Pesimistický vyjadřuje přesný opak, tedy, že průměr nebude 

dosažen a  firma nedosáhne svého cíle. Realistický scénář je na pomezí předchozích 

dvou variant, znamená to, že firma dosáhne předem stanoveného průměru. 

K  jednotlivým scénářům je přidělena pravděpodobnost, se kterou mohou nastat. 

(Fotr a  Švecová, 2010, s. 274) 

4.11.5 Kalkulace 

Kalkulace je přiřazení hodnotové veličiny, jako jsou náklady, marže nebo cena 

jednotce výkonu. Je to přehled jednotlivých složek nákladů a  jejich úhrn na 

kalkulační jednici, což je určitý výkon vymezený nějakou z  měrných jednotek. 

Důležité je na začátku rozdělit náklady do jednotlivých skupin, na variabilní 

přímé/nepřímé a  fixní přímé/nepřímé. Kalkulace se provádí pomocí kalkulačního 

vzorce.  (Fibírová, 2007, s. 111) 

Pomocí kalkulace lze zjistit, zda je produkt vhodné nabízet nebo nikoli, kalkulační 

vzorec totiž vyčísluje zisk. Předem je však třeba odhadnout jednotlivé náklady, které 

se potom porovnávají s  reálnou možnou cenou.  Náklady by neměly překročit určený 

limit, který se vyznačuje anglickým pojmem „Target Costing“, jinak nebude dosaženo 

zisku. (Zralý, 2016) 

Zralý (2016) uvádí tyto typy kalkulace: 

 Plánovaná x  Skutečná 

 Nabídková 

 Limitní 

 Interní x  Obchodní 

Synek a  kolektiv (2011, s. 104) rozlišují následující čtyři kalkulace: 

 Kalkulace dělením: prostá kalkulace dělením, stupňovitá kalkulace dělením, 

kalkulace dělením s  poměrovými čísly 

 Kalkulace přirážková 

 Kalkulace ve sdružené výrobě: zůstatková metoda, rozčítací metoda, metoda 

kvantitativní výtěže 

 Kalkulace rozdílové 

Plusy a  mínusy kalkulace podle Zralého (2016): 

Tabulka 1– vlastní zpracování 

Plusy Mínusy 

Jednoduché, snadno 

pochopitelné Nerespektuje kapacitu 

Univerzální Nerozlišuje fixní a  variabilní náklady 

Rozšířenost a  všeobecná 

znalost 

Odráží se od přímých variabilních 

nákladů 
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Kalkulační vzorec podle Zralého (2016): 

Pro praktickou část bude zvolen tento typ kalkulačního vzorce, kdy jsou od tržeb 

postupně odečítány nejprve přímé náklady, které tvoří přímý materiál a  mzdy a  poté 

nepřímé náklady, jako jsou počáteční a  režijní náklady. Po veškerých odpočtech 

vyjde zisk neboli EBIT. 

Tabulka 2– vlastní zpracování 

Tržby 

Přímé náklady (-) 

Přímý materiál + Přímé mzdy 

PÚ 1  

Nepřímé náklady (-) 

Počáteční náklady - Režijní náklady 

PÚ 2  -> Zisk (EBIT) 

 

4.11.6 Výkaz zisku a  ztráty (VZZ) 

Výkaz zisku a  ztráty zobrazuje výsledek hospodaření podniku za běžné účetní 

období a  patří mezi povinnou součást účetní uzávěrky. Sleduje výnosy a  náklady, 

a  slouží jako podklad pro hodnocení ziskovosti firmy. Na stranu výnosů patří tržby 

z  prodeje zboží, z  prodeje výrobků a  služeb, finanční a  provozní výnosy a  další 

mimořádné výnosy. (Sedláček, 2003, s. 45) 

Struktura výkazu zisku a  ztráty podle Sedláčka (2003, s. 44) 

Tabulka 3 

I. Tržby z  prodeje výrobků a  služeb 

II. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 

B. Rekonstrukce 

C. Spotřeba 

D. Osobní náklady 

E. Úpravy hodnot v  provozní oblasti 

III. Ostatní provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 

IV. Výnosy z  dlouhodobého finančního majetku 

G. Náklady na prodané podíly 

V. Výnosy z  ostatního dlouhodobého finančního majetku 

H. Náklady související s  ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

VI. Výnosové úroky 

I. Úpravy hodnot a  rezervy 

J. Nákladové úroky 

VII. Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 
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Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

L. Daň z  příjmu 

Výsledek hospodaření po zdanění 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Čistý obrat za účetní období I +II+III+IV+V +VI+VII 

 

4.11.7 Rozvaha 

Rozvaha znázorňuje majetek podniku a  současně zdroje, ze kterých byl pořízen. Na 

levé straně je součet všech aktiv a  na pravé straně součet všech pasiv, tedy majetku. 

Základním pravidlem rozvahy je, aby se aktiva rovnala pasivům. Rozvaha má podnik 

informovat o  průběžné finanční situaci. Existují celkem čtyři druhy rozvah: 

zahajovací, počáteční, konečná a  mimořádná. Zahajovací se sestavuje při vzniku 

podnikání, počáteční na začátku účetního období, konečná se sestavuje 

k  poslednímu dni účetního období a  poslední typ, mimořádná, se sestavuje během 

účetního období při netradičních situacích. (Sedláček, 2003, s. 33-34) 

Struktura rozvahy: (Veber a  Srpová, 2012, s. 144) 

Tabulka 4-vlastní zpracování  

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fond 

Dlouhodobý finanční majetek Ostatní kapitálové fondy 

  Výsledek hospodaření minulých let 

  

Výsledek hospodaření běžného 

období 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Zásoby Rezervy 

Pohledávky Dividendy 

Krátkodobý finanční majetek Závazky 

  Ostatní dl. Závazky - vklad investora 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

4.11.8 Cash flow 

Cash flow je peněžní tok, který se skládá z  peněžních příjmů a  výdejů. Peněžní 

příjmy jsou tvořeny prodejem, pohledávkami, půjčkami, úvěry nebo vklady majitelů. 

Mezi výdaje patří platby za faktury, mzdy, pojištění, stroje, daně anebo splátky půjček. 

Úkolem podniku je zajistit, aby měl po celou dobu existence dostatek hotovostních 

finančních zdrojů. Proto je důležité sledovat nejen zisky, ale zejména také cash flow. 
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Cash flow je indikátorem výnosové situace podniku, jelikož představuje přebytek 

příjmů nad výdaji. (Synek a  kolektiv, 2011, s. 343) 

Synek (2011, s. 346) rozlišuje tři typy cash flow, podle činnosti podniku: 

 Provozní cash flow: počítá s  výsledky z  provozní činnosti, tedy s  čistým 

provozním ziskem, se změnami pohledávek nebo se změnami zásob či dluhů 

 Investiční cash flow: počítá se změnami investičního majetku a  zdroji ze 

kterých byl pořízen 

 Finanční cash flow: sestává z  fondů, kam patří zejména úvěry, dluhy 

a  dividendy 

Metody výpočtu cash flow podle Báči (2003, s. 24-26) 

 Přímá metoda: vychází z  položek, které ovlivňují likviditu. Počítá se jako rozdíl 

všech výnosů a  nákladů. 

Tabulka 5-vlastní zpracování  

Tržby (+) 

Přírustek zásob (+) 

Zásoby (-) 

Náklady na materiál (-) 

Mzdy (-) 

Ostatní náklady (-) 

Cash flow před úroky a  daněmi 

Úroky (-) 

Daň z  příjmu (-) 

Brutto cash flow 

Přírůstek pohledávek (-) 

Přírůstek zásob (-) 

Úbytek zásob (+) 

Přírůstek závazků (+) 

Daň z  příjmu (+) 

Cash flow z  provozní činnosti 

Cizí úroky (+) 

Daň z  příjmu (-) 

Investice do stálého majetku (-) 

Dezinvestice stálého majetku (+) 

Free cash flow 

 

 Nepřímá metoda: zahrnuje položky, které neovlivňují likviditu. Vychází 

z  hospodářského výsledku, který je uveden ve výkazu zisku a  ztráty. Ten je 

očištěn o  jednotlivé položky. Přičítají se k  němu příjmy, které nebyly výnosy 

a  náklady, které nebyly výdaji, odčítají se výnosy, které nebyly příjmy a  výdaje 

které nebyly náklady. (Scholleová, 2017, s. 36) 
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Tabulka 6-vlastní zpracování  

EAT 

Odpisy (+) 

Změna stavu zásob (-) 

Nevyplacené mzdy (+) 

Nezaplacené daně (+) 

Vyplacení závazku investorovi (+) 

Výplata investorovi (-) 

CF 

 

4.12 Analýza rizik 

Každá podnikatelská aktivita je spojená s  určitými riziky a  nejistotami. Souvisí 

s  vývojem nové technologie, vstupem na nový trh nebo se schopností splácet své 

závazky. Před zahájením podnikatelské činnosti, nebo před jakýmkoliv projektem je 

třeba provést analýzu rizik, která podniku pomůže se lépe připravit na možné hrozby, 

a  co nejlépe se jim vyvarovat. Rizika dokáži značně ovlivnit výsledky projektů. Proto 

je vhodné se pokusit, co nejvíce rizik odhalit, zhodnotit jejich dopady, určit jejich 

velikost a  rozhodnout, zda jsou pro budoucí vývoj přijatelná nebo nikoli. (Fotr 

a  Hnilica, 2009, s. 14-15) 

Klasifikace rizik podle Fotra a  Hnilici (2009, s. 20-21): 

 Podnikatelské riziko má pozitivní, ale i  negativní stránku, která souvisí 

s  poškozením majetku, zdraví nebo pracovníků, můžou to být také technické 

nebo přírodní závady či krádeže. 

 Systematické a  nesystematické riziko, systematické riziko podléhá 

společenským faktorům, patří sem například změny na trhu, ve finanční 

politice nebo změny daňového systému. Riziko nesystematické bývá méně 

běžné, je velmi specifické, příkladem takového rizika je například odchod 

klíčového pracovníka, odřeknutí spolupráce nebo poruchy ve výrobě. Týká se 

hlavně podniku, ve kterém toto riziko nastalo. 

 Vnitřní a  vnější rizika, vnitřní se týkají prostředí uvnitř podniku, vnější zase 

podnikového okolí, zdrojem pro tento druh rizik jsou makroekonomické 

a  mikroekonomické faktory. 

 Primární a  sekundární rizika na sebe navazují, pokud je třeba ošetřit primární 

riziko, je nutné počítat s  tím, že to vyvolá riziko sekundární. 

Klasifikace rizik podle Fotra a  Součka (2005, s. 139): 

 Technicko-technologická jsou spojena s  technologickým progresem, který 

ne vždy dokáže firma využít ve svůj prospěch. Buď nezvolí vhodnou 

technologii a  poté má problémy s  výrobou, nebo je příliš nákladná 

a  nemůže si jí dovolit. 
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 Výrobní rizika pramení z  nedostatků strojů, vybavení, materiálu nebo 

surovin. Podnik pak nedokáže vyrábět požadovaný počet kusů. Pokud tato 

rizika neošetří, může to vést až ke krachu. 

 Ekonomická jsou spojena s  nedostatkem nákladů, může za to například 

růst cen surovin a  materiálu nebo snížení poptávky z  důvodu recese 

ekonomiky. 

 Tržní rizika se odráží v  poptávce na domácím a  zahraničním trhu. Značně 

ovlivňují činnost firmy. Pokud dojde k  poklesu poptávky, je nutno zavést 

opatření jako je inovace starší výrobků, stažení některých produktů 

z  prodeje nebo změna portfolia. 

Řízení rizika 

Cílem je identifikovat co nejvíce rizik a  zaujmout strategii 4T (take, treat, transfer, 

terminate). Tato strategie napomáhá k  ošetření rizik. Postoj k  rizikům můžeme 

rozdělit do čtyř kategorií: (Vacík, 2016): 

 retence rizik: akceptace a  monitorování rizika, proti riziku se aktivně nic 

nepodniká 

 přenos rizika: riziko přeneseme na třetí osobu, pokusíme se tak odstranit 

příčinu 

 vyhýbaní se: aktivita, které je spjata s  rizikem bude postupně omezena nebo 

zcela ukončena 

 redukce rizik: snížení nepříznivých důsledků, které riziko přináší 
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5 Podnikatelský plán 

5.1 Titulní strana 

Poké Bowls 
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5.2 Exekutivní souhrn 

Předmětem tohoto podnikatelského plánu je založení zcela nové restaurace v  Praze, 

na Jindřišské ulici. Cílem tohoto podnikatelského plánu je prokázat jeho funkčnost, 

přínosnost a  realizovatelnost pro investora. Obsahem plánu je analýza trhu, 

stanovení nákladů a  výše investice, finanční plán a  stanovení rizik.  

Podnikatelský plán je určen pro zakladatele restaurace a  pro investora, jehož jméno 

bude v  souvislosti s  touto prací anonymizováno. Investor poskytne základní kapitál 

a  přislíbil poskytovat odborné rady pro řízení podniku. Za spolupráci a  vložený 

kapitál dostane investor domluvených 135 % z  vloženého kapitálu. Zakladatel vloží 

300 tis. Kč a  investor vloží 500 tis. Kč. Celkový kapitál bude tedy ve výši 800 000 Kč. 

5.3 Popis podnikatelského záměru 

Předmětem podnikatelského záměru je založení nové restaurace Poké Bowls 

v  Jindřišské ulici v  Praze. Poké Bowls jsou velice populární po celém světě, zejména 

v  Asii a  Americe, kde patří mezi nejvyhledávanější za poslední rok.  

Poké znamená plátek nebo řez, obvykle syrové marinované ryby, která se servíruje na 

vařené rýži spolu se zeleninou a  různými omáčkami. Zákazník si tedy vytvoří misku 

dle svých preferencí. Jedná se o  novou generaci sushi. 

V  České republice se tento typ restaurace nenachází, jedná se tedy o  inovativní 

pokrm na českém trhu. Restaurace bude mít moderní koncept propojený s  přírodním 

designem. Bude laděna do asijského stylu a  její součástí bude také speciální 

fotoautomat, kterým si mohou zákazníci zpestřit svou návštěvu. 

Umístění restaurace bylo zvoleno na základě výhodné polohy v  centru města, a  také 

kvůli výhodným podmínkám souvisejícím s  pronájmem prostor. 

5.4 Údaje o  vlastníkovi 

Vlastník restaurace a  tvůrce podnikatelského plánu je studentka ČVUT – MÚVS 

v  Praze, obor Projektové řízení inovací v  podniku. Tento obor není spojen 

s  gastronomií, ale nabízí ekonomické zázemí a  předměty, které studenta připraví na 

podnikání v  různých oblastech, kde může uplatnit své znalosti v  odvětví inovací. 

Studentka má také vzdělání v  personálním řízení na výše zmiňované vysoké škole. 

Vlastník bude zastupovat restauraci po právní a  ekonomické stránce, bude se podílet 

na vedení celého podniku a  zajišťování hmotných, nehmotných, finančních 

a  lidských zdrojů. Přípravu pokrmů bude zajišťovat odborný personál, který má 

požadované vzdělání nebo kvalifikaci. 

Kontaktní údaje: jana.pafcugova@seznam.cz 

5.5 Předmět podnikání 

Podnikání je založeno na základě živnostenského oprávnění v  odvětví hostinské 

činnosti. Pro zisk živnostenského oprávnění je nutné splnit jak všeobecné podmínky, 

tak zvláštní podmínky pro provoz živnosti. Zvláštní podmínky se prokazují zpravidla 

výučním listem nebo předložením dokladu o  ukončení studia v  příbuzném oboru. 

V  případě, že zakladatel tyto podmínky nesplňuje, jmenuje pověřenou osobu, která 

mailto:jana.pafcugova@seznam.cz
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tyto podmínky splňuje. Jedná se o  provoz asijské restaurace nabízející na českém 

trhu zcela nový pokrm složen ze známých surovin. Restaurace je určena všem 

věkovým skupinám a  bude se nést v  moderním duchu s  přírodními prvky. 

Základní myšlenkou je založení restaurace, která se bude lišit od ostatních restaurací 

v  Praze. Bude nabízet kvalitní a  čerstvé pokrmy za dostupné ceny a  lidé se sem 

budou rádi vracet. 

Interiér restaurace je inspirován japonskými restauracemi, které byl vlastník 

v  minulosti navštívit přímo v  Tokiu. Restaurace bude vybavena dřevěným nábytkem 

(stoly, židle) vyrobeným na zakázku, osvětlení budou doplňovat lampiony. Během 

čekání si zákazníci mohou zpestřit čas využitím fotoautomatu. Nejedná se o  klasický 

automat, který pouze vyrábí fotografie, ale je doplněn o  moderní funkce. Uživatel si 

bude moci nafotit koláž fotografií, které si může upravit dle svého vkusu a  následně 

vytisknout. V  Japonsku a  i  ve zbytku Asie patří mezi velmi populární 

a  vyhledávanou zábavu. Zákazníci si tedy neodnesou pouze zážitek z  jídla, ale také 

vzpomínku ve formě fotografie. 

K  Poké bowls si zákazníci budou moct vychutnat krom klasických nealkoholických 

nápojů také domácí limonády a  alkoholické koktejly inspirované Asií. 

Základním konceptem zejména japonských restaurací je servírování čerstvých 

a  chutných surovin v  co nejkratším čase. Zákazník je pak rychle zkonzumuje 

a  odchází. V  Poké bowls tento princip stravování zcela uplatňovat nechceme. 

Nejedná se o  fast food zařízení, naopak chceme, aby se u  nás zákazníci zdrželi 

a  užili si příjemné chvíle, které by jim aspoň na okamžik připadaly, jako by byli někde 

v  Japonsku. Večer bude podnik sloužit také jako klidnější bar. Nabídka koktejlů bude 

doprovázena různorodou hudbou. 

 

5.6 Popis produktů 

Poké bowl je americký pokrm původem z  Havaje. Jak již bylo zmíněno, jedná se 

o  misku rýže doplněnou o  různé druhy zeleniny a  omáčky. Základní ingrediencí je 

syrová marinovaná ryba, nejčastěji losos nebo tuňák. Pokrm lze nabízet také ve 

vegetariánské/veganské variante, kdy je místo ryby nabízeno marinované tofu. 

Nabídka bude měněna dle sezony. 

složení: 

 rýže 

 zelenina/ovoce: kapusta, polníček, ledový salát, zelené fazole - adamame, 

okurka, avokádo, řasy wakame, ředkev bílá/žlutá, červená cibule, mango, 

ananas, meloun žlutý/zelený (zákazník si vybere 4  suroviny, každá další bude 

za poplatek) 

 ryba: losos, tuňák, máslová ryba (zákazník si vybere jeden druh) 

 vegetariánská/veganská verze: tofu, bez ryby 

 omáčky: tonkatsu, arašídová, sriracha, zázvorová, rýžový ocet, teriyaki 

(zákazník si vybere jeden druh) 
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základní informace: 

 hmotnost: 450g (150g ryby, 150g rýže, 150g zelenina/ovoce) 

 alergeny: ryby a  korýši, arašídy, sójové boby a  výrobky z  nich, skořápkové 

plody a  výrobky z  nich 

 doba přípravy: 5  minut (suroviny jsou každé ráno předem připraveny) 

 cena:   klasická verze 200 Kč 

vegetariánská verze 150 Kč 

surovina navíc 20 Kč 

Nealkoholické nápoje 

 karafa vody (1l)        30 Kč 

 coca cola, coca cola light, fanta, sprite     40 Kč 

 džus (různé příchutě)       40 Kč 

 perlivá/neperlivá minerální voda      30 Kč 

 domácí limonády (malinová, zázvorová, okurková, citronová)  45 Kč 

 japonský čaj         40 Kč 

 matcha         40 Kč  

 

Alkoholické nápoje 

 Pivo (Pilsen Urquell)         40 Kč 

 Japonské pivo Asahi        50 Kč 

 Japonské saké (1  dcl)       70 Kč 

 Gin, Vodka, Tequilla        60 Kč 

Koktejly 

 Japonský punč (gin, zázvor, med, limeta)     130 Kč 

 Margarita (tequilla, limeta, jahody)      130 Kč 

 Japan passion (saké, limeta, med, mango)     140 Kč 

 Gejsha (vodka, avokádo, soda, limeta)     130 Kč 

 Tokyo martini (vodka, espresso, smetana)     130 Kč 

Fotoautomat 

 fotokoláž         50 Kč 
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5.7 Umístění podniku 

Restaurace se nachází v  centru města na Jindřišské ulici. Bude provozována 

v  pronajatých prostorech, kde se nachází plně vybavená kuchyň po bývalém 

provozovateli, který je také vlastníkem prostor. Prostory se nachází pár metrů od 

metra A /B  a  poblíž tramvajových stanic Václavském náměstí a  Jindřišská. 

 

 

V  okolí podniku se nachází zhruba 20 podniků nabízející zejména rychlé občerstvení 

nebo českou kuchyni. V  naší blízkosti se také nachází tři asijské restaurace. Jedna 

japonská nabízející hlavně sushi s  sebou, vietnamská restaurace, která byla otevřena 

nedávno a  restaurace Kobe, která však spadá do jiné cenové kategorie. Tyto 

restaurace by mohli patřit mezi naše největší konkurenty, avšak ani jedna z  nich 

nepodává Poké bowls, v  čemž je naše největší konkurenční výhoda. Poblíž se také 

nachází čtyři bary, které se krom jednoho koncipují pouze na nabídku nápojů. 

5.8 Management 

5.8.1 Organizační struktura 

 

 

 

5.8.2 Zaměstnanci 

Restaurace Poké Bowls bude kromě vlastníka zaměstnávat další tři osoby. Dva 

kuchaře a  jednoho/u  číšníka/servírku. Chod restaurace bude zajišťovat vlastník, 

Vlastník 

Kuchaři Číšník/Servírka 

Obrázek 4-vlastní zpracování  
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který ji také bude zastupovat po právní a  ekonomické stránce a  bude se podílet na 

vedení celého podniku a  zajišťování hmotných, nehmotných, finančních a  lidských 

zdrojů. V  počátečním období vlastník bude také vykonávat pozici servírky 

a  zajišťovat úklid prostor. Postupně dle potřeby budou najímány další osoby, 

zejména na pozici číšník/servírka a  úklid bude řešen outsourcingem. To avšak až 

v  období, kdy si to podnik bude moci po finanční stránce dovolit. 

Přípravu a  výdej pokrmů budou zajišťovat dva kuchaři. Každé ráno budou 

předpřipravovány  čerstvé suroviny – příprava rýže, zeleniny/ovoce a  marinování ryb. 

Zbytek servírování bude dokončeno dle požadavku zákazníka a  doba přípravy bude 

trvat do 5  minut.  

Objednávky, roznášení a  platby budou zajišťovat číšník/servírka. Prozatím bude 

zaměstnána jedna osoba na pozici číšník/servírka a  druhou bude zastávat vlastník 

restaurace, z  důvodu snížení nákladů na začátku podnikání. 

Součástí managementu bude také investor, jehož jméno bude pro účel této práce 

anonymizováno. Investor se nebude přímo podílet na řízení a  rozhodování 

společnosti. Bude vystupovat, jako poradce při vykonávání činnosti, jelikož má 

zkušenosti v  daném oboru. Do živnosti je ochoten vložit 500 tisíc Kč s  návratností 

135%. 

 

Přehled vkladů a  mezd-vlastní zpracování  

 

vklad vlastníka 300 000 Kč 

vklad investora 500 000 Kč 

návratnost 135% pro investora 657 000 Kč 

měsíční mzda kuchař/ka 32 000 Kč 

měsíční mzda číšník/servírka 24 000 Kč 

měsíční mzda vlastník 15 000 Kč 

 

Rozpis směn: 

 

sudý týden 

  kuchař 1  kuchař 2  číšník 1  číšník 2  

pondělí 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

úterý 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

středa 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

čtvrtek volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

pátek volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

sobota volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 
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lichý týden 

  kuchař 1  kuchař 2  číšník 1  číšník 2  

pondělí volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

úterý volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

středa volno 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 

čtvrtek 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

pátek 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

sobota 11:00 - 23:00 volno 11:00 - 23:00 volno 

neděle zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 

 

5.8.3 Procesní schéma 

    Objednávka surovin        Objednávka od zákazníka 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

              Výroba 

 

zdroj: vlastní zpracování v  programu DIA 
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5.9 Analýza 

5.9.1 Analýza makroprostředí 

Makroprostředí zahrnuje externí vlivy a  okolnosti, které podnik ovlivnit nemůže, nebo 

je může ovlivnit pouze velmi obtížně. K  analýze makroprostředí se využívá PEST 

analýza, která se zaměřuje na politické, ekonomické, sociální a  technologické faktory. 

Politické faktory 

Výrazný vliv na podnikatele, měl vstup České republiky do Evropské unie v  roce 2004. 

Evropská unie reguluje obchod a  podnikání z  přibližně 80%. Změny byly zavedeny 

zejména ve zpřísnění hygienických norem a  požární ochrany. 

Dále vliv na politické faktory má hlavně vládní situace v  zemi. Momentálně není 

sestavena vláda a  byl zvolen staro-nový prezident. Jaký dopad to bude mít na mále 

a  střední podnikatele, zatím není zcela jasné. Politická stabilita ovlivňuje podnikání 

z  hlediska legislativy, která se může s  novou vládou změnit. Jedná se zejména 

o  omezení v  podnikání, podmínky zaměstnávaní osob nebo o  ekologickou 

legislativu. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o  cenách 

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

 Zákon č. 337/1991 Sb., o  ochraně spotřebitele 

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

 Zákon č. 563/1991 Sb., o  účetnictví 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o  České obchodní inspekci 

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

 Zákon č. 37/1989 Sb., o  ochraně před alkoholismem a  jinými toxikomaniemi 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o  protipožární ochraně 

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

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o  cenách 

 Zákon č. 125/1997 Sb., o  odpadech 

Ekonomické faktory 

Je potřebné se také zaměřit na ekonomické faktory, které ovlivňují poptávku, nabídku, 

cenotvorbu a  pracovní síly. 

Postupné zpomalování ekonomického růstu v  roce 2008 vystřídal více než 

čtyřprocentní propad ekonomické aktivity v  roce 2009 v  důsledku světové finanční 

krize. Nastupující dluhová krize v  eurozóně vedla k  dalšímu výraznému zpomalení 

ekonomického růstu v  průběhu roku 2011 a  k  ekonomickému poklesu 

v  následujících dvou letech. Spolu s  tím poklesla inflace. Tato hrozba byla odvrácena 

uvolněním měnové politiky, které spočívalo v  udržování kurzu na úrovni 27 korun za 

euro. Uvolnění měnových podmínek přispělo k  růstu ekonomiky. Podniky více 
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vyráběly, tím pádem poptávali více pracovních sil, což samozřejmě vedlo k  tlaku na 

vyšší mzdy a  podporu zaměstnanosti. 

Uvolnění měnových podmínek sice zabránilo nežádoucí deflaci, propad cen 

energetických surovin, pokles cen potravin a  utlumený cenový vývoj v  eurozóně 

však dlouho bránily inflaci v  návratu k  dvouprocentnímu cíli ČNB. K  tomu došlo až 

v  závěru roku 2016. Dosažení podmínek pro udržitelné plnění inflačního cíle spolu 

s  příznivým ekonomickým vývojem umožnilo v  dubnu 2017 ukončit kurzový závazek 

ČNB a  vrátit se ke standardnímu nástroji měnové politiky – úrokovým sazbám. 

 Hrubý domácí produkt má v  České republice stoupající tendenci, což 

ovlivňuje celou ekonomiku. Růst HDP zvyšuje výdaje na investice a  spotřebu 

domácností. Tím pádem lze očekávat i  mírně vyšší výdaje v  restauracích. 

 Nezaměstnanost od roku 2013 má klesající tendenci díky zvyšování 

zaměstnanosti zejména v  průmyslu a  službách. Plusem je také, že k  práci 

v  restauraci není potřeba vyššího vzdělání. Pozici může zastávat i  osoba 

s  výučním listem, praxí nebo postačí základní vzdělání. 

 Inflace v  roku 2017 byla předpokládaná na 2,4 %, důvodem byl zrychlený 

meziroční růst spotřebitelských cen a  inflační cíl ČNB. Na tento 1,7 % skok, 

mají největší vliv ceny potravin a  pohonných hmot, co se negativně projevuje 

na nákladech na dopravu, energie či vstupní spotřební výdaje. 

 Daň z  příjmu právnických osob, která ovlivňuje zisky podniků, se za 

posledních deset let snížila z  24% na 19%. Hostinská činnost uplatňuje 

sníženou sazbu daně z  přidané hodnoty, která je momentálně 15%. 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které třeba sledovat patří hlavně demografický vývoj nebo 

životní styl obyvatel. Počet obyvatel České republiky má mírně rostoucí tendenci. 

V  dnešní době je moderní zdravý životní styl, lidé se více zajímají o  potraviny, které 

jí. Jelikož Poké bowl se skládá ze samých zdravých a  čerstvých surovin, splňuje 

podmínky, aby se stal vyhledávaným pokrmem i  u  nás. Pokrm by mohl zaujmout 

zákazníky, kteří mají rádi asijskou kuchyni, zejména sushi, jelikož se říká, že Poké 

bowls jsou další generací tohoto japonského pokrmu.  

Dalšími faktory jsou vzdělanost či stáří. S  vyšším vzděláním mají lidé větší možnost 

získat práci, ve které budou odměňování vyšší mzdou. Tím pádem své příjmy mohou 

věnovat spotřebě za různé statky a  také návštěvě restaurací či barů. Jsou ochotni si 

své peníze více užívat. Samozřejmostí je také to, že restaurace více navštěvují mladší 

lidé, kteří často dají přednost stravování venku před vařením doma. Restaurace jsou 

také hojně navštěvované během poledne, kdy je lidé zejména v  centru využívají 

k  obědu. 

Technologické faktory 

Technologie a  technologické postupy se neustálé vyvíjí, je tomu tak i  v  gastronomii. 

Ještě donedávna se kuchařům ani nesnilo o  přístroji, který se nazývá konvektomat. 

Jeho první verze vznikla před zhruba třiceti lety a  od té doby byl zdokonalen do své 

nynější podoby.  Tento přístroj s  poměrně vysokou cenou je velkým pomocníkem 

v  mnoha restauračních kuchyních. Dokáže současně péct, vařit, dusit, grilovat, 
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smažit, rozmrazovat či pouze ohřívat pokrmy bez toho, aby došlo 

k  nechtěnému propojení chutí či vůní jednotlivých pokrmů. Krom multifunkčnosti 

příprav je také energeticky úspornější a  proces úpravy je mnohem rychlejší než při 

klasických postupech. Jelikož je to přístroj, který pracuje s  teplotou, není v  naší 

restauraci potřeba a  hlavně je velmi finančně nákladný. Pokud bychom se však 

rozhodli rozšířit sortiment nabízených druhů jídel, je možné, že tento přístroj bude 

pořízen. 

Mezi novinky a  trendy minulého roku patří lokálnost, jednoduchost a  zdravé 

potraviny.  Restaurace se čím dál tím více zaměřuje na původ svých potravin, dávají 

přednost lokálním farmářům a  menším pěstitelům. Nakupují maso, zeleninu, ovoce 

nebo mléčné výrobky od českých dodavatelů, čímž podporují domácí trh. Základem 

je kombinace zdravých a  zároveň jednoduchých pokrmů, které jsou kvalitní a  mají 

výbornou chuť. V  minulém roce se stal velmi vyhledávaným fast-casual koncept. 

Jedná se o  kombinaci rychlého jídla podávaného v  restauracích. Dříve ne příliš 

zdravé pokrmy jsou připraveny z  kvalitních a  částečně zdravých surovin a  podávány 

v  restauraci, jako klasické a  ne pouze ve formě fast foodu. Dalším hitem, který se 

týká i  naší restaurace, je servírování v  miskách. Tento typ servisu se využívá zejména 

v  asijské kuchyni. Je to estetické i  praktické, miska může být využita na polévku, 

salát i  hlavní chod.  

Poslední zásadní novinkou, co se technologií týče, je elektronická evidence tržeb. 

Evidenci budou podléhat tržby, které pocházejí z  podnikatelské činnosti a  zároveň 

byly uhrazeny v  hotovosti, šekem, směnkou nebo jinými obdobnými způsoby, např. 

stravenkou.  Stravovací služby, které jsou v  první fázi, je povinnost zavedení už od 1. 

prosince 2016.  

5.9.2 Analýza mezoprostředí 

Mezoprostředí může podnik z  části ovlivnit. Účastníky trhu jako jsou dodavatelé, 

odběratelé a  zákazníky si může sám zvolit.  K  analýze tohoto prostředí se využívá 

Porterova analýza, která se zabývá konkurencí, potencionální novou konkurencí, 

substituty, zákazníky a  dodavateli. 

Konkurence 

V  blízkosti Poké bowls se nachází asi 20 restaurací, které nabízí různorodou kuchyni. 

Mezi naše největší konkurenty patří restaurace, které nabízí asijské pokrmy. Poblíž 

Poké bowls, se nachází tři takovéto podniky. Jeden, který nabízí sushi a  svou 

nabídkou je nám asi nejvíce podobný. Dále vietnamská restaurace, která své pokrmy 

také nabízí v  miskách a  jedná se o  relativně novou restauraci. Posledním 

významným konkurentem je restaurace Kobe, která se také zaměřuje na asijské 

pokrmy, nabízí jak sushi, tak různé steaky. Ceny jídel se pohybují ve vyšší cenové 

kategorii a  jde o  jiný koncept než má Poké bowls. 
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Obr.: zobrazení konkurence (modrá – Kobe, zelená – Sushi Time, žlutá – Banh Mi Ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našimi největšími konkurenty jsou restaurace Kobe, Sushi Time a  Banh Mi Ba, které 

jsou na mapě vyznačeny barevnými body. 

Sushi Time, podle názvu je patrné, že se jedná o  frenčízu, která se specializuje 

zejména na rozvoz sushi a  dalších pokrmů. Opak je však pravdou, tato restaurace 

nepatří mezi zmiňovanou frenčízu, i  když nabízený sortiment mají podobný. Sushi 

Time je menší bistro s  pár stoly a  nabízí hlavně jídlo s  sebou. Má poměrně pestrou 

nabídku sushi za nízké ceny. Poměr cena výkon je odpovídající. V  recenzích lidé 

chválí cenu a  rychlost přípravy a  také dobrou polohu. Méně spokojeni jsou 

s  interiérem a  kvalitou jídla. Pár recenzí odkazuje na špatné hygienické podmínky 

a  nepříjemnou obsluhu. Restaurace má otevřeno každý den a  průměrná cena na 

osobu je 200 Kč. Nachází se do 100m od Poké bowls. 

Druhá konkurenční restaurace Banh Mi Ba nabízí vietnamskou kuchyni. Pokrmy 

servírují v  miskách, čímž se podobají Poké bowls. Avšak nabízené pokrmy jsou dosti 

odlišné. Restaurace Banh mi Ba má minimalistický interiér, k  dispozici má prostorné 

sezení a  nabízí i  jídlo s  sebou. Přes to, že je restaurace otevřena vcelku krátce, bývá 

hojně navštěvována a  často bývá plno. Dle recenzí restaurace nabízí chutné 

a  čerstvé jídlo s  minimálním čekáním. Od naší restaurace se nachází cca 300m 

a  průměrná útrata je kolem 250 Kč. 

Poslední restaurace, která nabízí asijskou kuchyni, je restaurace Kobe. Na rozdíl od 

předchozích dvou se jedná o  luxusní restauraci, která se specializuje na masa, 

zejména steaky a  nabízí také japonské wagyu. Wagyu je speciálně vyšlechtěný 

japonský skot, který se nesmí křížit s  jiným plemenem skotu. Maso má velmi 

omezený vývoz a  je označeno ochrannou známkou. Wagyu skot se nesmí chovat 

nikde jinde na světě, proto je jeho cena velmi vysoká. Krom jiného má restaurace ve 

svém menu také sushi. Cenově i  kvalitativně je na mnohem vyšší úrovni než výše 

zmiňovaný Sushi Time. V  recenzích si zákazníci pochvalují, jak interiér, tak jídlo. 

Někteří však negativně hodnotí příliš vysoké ceny. Kobe restaurace se nachází do 

500m od Poké bowls a  průměrná cena na osobu je největší ze všech tří 

konkurenčních restaurací, 350-650 Kč. 

Závěrem lze říct, že i  přes jistou podobnost, žádná z  těchto tří restaurací nenabízí 

stejný pokrm. Dokonce ani žádná jiná restaurace v  Praze se přímo nespecializuje na 

Poké bowls. 
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Potenciální nová konkurence 

Jelikož Poké bowls jsou za hranicemi České republiky velmi populární, lze očekávat, 

že se brzo objeví nová konkurence. Z  důvodu, že budeme na trhu jediní, může se 

kdokoliv inspirovat a  převzít můj nápad a  popřípadě ho rozšířit či zlepšit. Tento vývoj 

je třeba sledovat a  reagovat na vznik nového konkurenta. Vstupu nové konkurence 

na trh se zabránit nedá, je třeba se přizpůsobit a  býti lepší. 

Substituty 

Za substituty lze považovat asijské restaurace, zejména tedy ty, které nabízí sushi. 

Nebo restaurace, které své pokrmy servírují do misek. Za takový hraniční substitut 

můžeme označit i  rizoto, jelikož se skládá z  podobných surovin. 

Krom jídla nabízíme také nealkoholické a  alkoholické nápoje, včetně koktejlů. 

Substitutem tedy může být i  jakýkoliv bar nebo podnik, který nabízí podobné nápoje. 

Zákazníci 

Našimi zákazníky jsou lidé, kteří hledají něco nového, co na trhu zatím není. V  našem 

zájmu je vybudování takové restaurace, do které se budou lidé rádi vracet, ne jen 

kvůli Poké bowls, ale také díky jedinečnému interiéru či skvělým koktejlům. Ve 

zkratce řečeno, aby po dobu své návštěvy zapomněli, že jsou v  Praze a  cítili se, jako 

by byly někde v  Japonsku či v  jiné asijské zemi. 

Restaurace se nachází v  centru, lze předpokládat, že nejpočetnějšími zákazníky 

budou turisti nebo lidé pracující v  kancelářích poblíž. Je pravděpodobné, že lidé ze 

zahraničí budou Poké bowls znát, a  proto lze očekávat jejich návštěvu, když jsme 

jediný, kdo je zatím nabízí. Díky krátké přípravě, je jídlo vhodné k  rychlé konzumaci. 

Během poledních hodin lze očekávat zvýšený zájem.  

Vyjednávací síla zákazníků je ze začátku vysoká, jelikož jsou pro podnikání klíčoví, je 

třeba je zaujmout, aby restauraci navštívili. Postupem času se jejich síla snižuje, až do 

nástupu nové konkurence, kdy si budou moci volit mezi více subjekty. 

Analýza zákazníků 

Před začátkem provozu je třeba zjistit, zda by byl o  podnik vůbec zájem. Byl 

proveden terénní výzkum formou ankety, kdy bylo dotazováno 150 respondentů, 

kteří se vyskytovali v  okolí, kde se má podnik nacházet. Výzkum byl zaměřen na 

české zákazníky i  na zahraniční, v  poměru 2:1. Rozdělení podle původu není pro 

výzkum nijak zásadní, bylo provedeno pouze ze zajímavosti. Pohlaví i  věk jsou pro 

tuto anketu irelevantní. 

Výsledky ankety budou také použity při odhadu tržeb, kdy hlavním bude údaj o tom, 

kolik jsou zákazníci ochotni utratit. 
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Respondentům byly položeny tyto otázky: 

 

1) Máte rádi asijskou kuchyni? 

ano – ne – nevím  

2) Znáte pokrm, který se nazývá Poké bowl? 

ano – ne – nevím  

3) Měli byste zájem o  takovýto pokrm, kdyby byl v  nějaké z  pražských restaurací 

nabízen? (pokud Poké bowl neznají, je jim vysvětleno o  co se jedná) 

ano – ne – nevím  

4) Kolik jste ochotni utratit v  restauraci na osobu? 

a) 0  – 150 Kč    0  – 6  € 

b) 151 – 300 Kč   6,1  – 12 € 

c) 301 – 450 Kč   12,1  – 18 € 

d) 451 – 600 Kč   18,1  – 24 € 

e) víc jak 600 Kč   24+ €  

 

Anketa byla vyhodnocena pomocí grafů. Ke každé otázce jsem přiřadila 2  grafy. První 

zaznamenává odpovědí obyvatel České republiky, kterých bylo celkem 100 a  druhý 

odpovědi zahraničních turistů, kterých bylo 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý graf ukazuje, jak respondenti z  obou skupin odpovídali na otázku, zda mají 

rádi asijskou kuchyni. V  obou skupinách přes 70% dotazovaných uvedlo odpověď 

„ano“.  Z  českých respondentů devatenáct osob uvedlo odpověď „ne“ a  sedm osob 

řeklo, že neví. Zahraniční respondenti dali devět krát odpověď „ne“ a  pouze tři osoby 

nevěděli. 
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Graf 1 - Původ -vlastní zpracování  
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Graf 2 - "Máte rádi asijskou kuchyni?" -vlastní zpracování  

Třetí graf zaznamenává odpovědi, které respondenti uvedli na otázku, zda znají Poké 

bowl. Zde byl rozdíl mezi českými a  zahraničními dotazovanými vcelku markantní. 

Obyvatelé České republiky v  55% uvedli, že Poké bowl neznají. 29 respondentů 

odpovědělo, že Poké bowl znají ze zahraničí. A  zbytek, 16 dotazovaných řeklo, že 

neví. U  zahraničních respondentů 56% tedy 28 respondentů uvedlo, že pokrm znají, 

36% neboli 18 osob pokrm nezná a  zbytek, tedy 4  osoby odpověděli, že neví. 
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Graf 3 - "Znáte Poké bowls?" -vlastní zpracování  

Ve čtvrtém grafu jsou zobrazeny odpovědi na otázku, zda by respondenti ocenili, 

pokud by nějaká restaurace v  Praze nabízela Poké bowls. Těm, kteří nevěděli, o  co se 

jedná, byla ukázána fotografie a  detailní popis, aby si věděli představit, o  jaké jídlo 

se jedná. Ohlasy obou skupin byly vcelku pozitivní, 63 % českých respondentů uvedlo, 

že by chtěli, aby se Poké bowls na českém trhu nabízely. 16% o  pokrm neprojevilo 

zájem a  21% nevědělo. Po uvedení pokrmu na trh, je možné část osob, které 

nevěděli, přesvědčit, aby o  pokrm zájem projevili. Ze zahraničních osob, 72% uvedlo, 

že by o  Poké bowls zájem měli. Pouze 16% neboli 8  osob o  pokrm zájem nemá 

a  6  osob řeklo, že neví. 
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Graf 4 - "Chtěli byste Poké bowls v  Praze?" -vlastní zpracování  

V  posledním grafu jsou respondenti z  obou skupin dotazování na to, jakou 

průměrnou částku za osobu, jsou ochotni zaplatit. Na výběr měli, že čtyř možností. Již 

na první pohled je patrné, že zahraniční respondenti jsou ochotni utratit víc, než ti 

čeští. To je dáno buď lepší ekonomickou situací v  zemi, nebo příznivějším přepočtem 

mezi zahraniční a  českou měnou. I  přesto, že dochází k  apreciaci české koruny. 

Nejvíce českých respondentů, celkem 52% uvedlo, že jsou v  průměru ochotni zaplatit 

151 – 300 Kč za osobu. 31% je ochotno zaplatit 150 Kč a  méně, 16% uvedlo, že 

v  restauraci platí 301 – 450 Kč a  žádná z  dotazovaných osob není ochotna zaplatit 

víc jak 600 Kč. Respondenti ze zahraničí byli ochotni utratit o  něco víc. 32 

dotazovaných, tedy 64% v  průměru utratí 301 – 450 Kč. Stejný počet osob uvedlo, že 

jejich průměrná útrata je pod 150 Kč nebo 151 – 300 Kč. Čtyři osoby jsou ochotny 

utratit 451 – 600 Kč a  dvě víc jak 600 Kč. Pro zahraniční turisty byly ceny přepočítány 

na eura, dle aktuálního kurzu 25,3  Kč/€. 
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Graf 5 - Průměrná útrata za osobu -vlastní zpracování  

Dle ankety lze soudit, že čeští i  zahraniční respondenti mají rádi asijskou kuchyni 

a  ocenili by, kdyby na trhu byl nabízen nový pokrm. Konkrétně tedy Poké bowls.   

66 % ze všech 150 dotazovaných uvedlo, že mají o  Poké bowls zájem, z  čehož 

vyplívá, že by o  tento typ restaurace lidé mohli mít zájem. Otázka, kolik jsou ochotni 

utratit, napovídá, jaké průměrné tržby na osobu je třeba stanovit při sestavování 

výkazu zisku a  ztráty. Osoby žijící v  České republice jsou ochotny utratit 151 – 300 Kč 

a  turisti 301 – 450 Kč. Tržby za osobu se budou pohybovat na rozhraní těchto čísel. 

 

Dodavatelé 

Již před zahájením provozu je důležité si zajistit dodavatele jednotlivých surovin. 

Pokud nebudou včas dodány, může to restauraci způsobit značnou škodu. Veškeré 

alkoholické a  nealkoholické nápoje budou dodávány z  velkoobchodu Makro. Rýže 

a  ryby taktéž. Zelenina a  ovoce budou dodávány z  tuzemské společnosti 

Gastrofresh. V  případě výpadku bude navázána spolupráce s  firmou Šandera. 
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5.9.3 Analýza mikroprostředí 

K  analýze mikroprostředí se používá SWOT analýza, která umožňuje posoudit 

současné postavení podniku, jeho silné a  slabé stránky a  identifikovat případné 

příležitosti a  hrozby, kterým podnik čelí nebo bude čelit v  budoucnosti.   

Silné stránky jsou takové, ve kterých podnik dosahuje vyšší úrovně než jeho 

konkurence. Své silné stránky využívá k  dosažení konkurenční výhody. Naopak slabé 

stránky, jsou ty, které podnik snižují pod úroveň svých konkurentů. Je třeba je co 

nejdříve ošetřit, pokud možno se jich zbavit. Silné a  slabé stránky si podnik reguluje 

zcela sám, je na něm, které posílí a  které naopak odstraní. 

Co se týče hrozeb, je třeba se snažit je předvídat a  pokusit se jim vyvarovat, nebo 

alespoň se na ně připravit. Příležitosti je naopak třeba využít, aby se restaurace 

posunula blíže svému cíli nebo jej dokonce naplnila. 

Tabulka 7-vlastní zpracování  

Silné stránky Slabé stránky 

Novinka na trhu Počáteční investice 

Atraktivní lokalita Novinka na trhu 

Restaurace a  bar v  jednom Pronajaté prostory 

Fotoautomat Okolní konkurence 

Příznivé ceny Nezkušenost s  podnikáním 

Lokální dodavatelé Omezená nabídka 

Ojedinělost 

  Příjemný interiér     

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření nabídky Vstup nové konkurence 

Levnější dodavatel Nezájem o  pokrm 

Navázání spolupráce Odřeknutí spolupráce 

Zahájení rozvozu Depreciace koruny 

Expanze  Zvýšení nájmu 

Sociální sítě - marketing Změny v  podnikání 

 

5.10 Strategie 

Mým cílem je otevřít moderní restauraci v  asijském duchu, která se bude odlišovat 

nejen svým dizajnem, ale zejména nabídkou pokrmů.  Restaurace bude servírovat 

Poké bowls, které se na českém trhu zatím nevyskytují. Základem jsou čerstvé 

suroviny od lokálních dodavatelů, pestrá nabídka alkoholických a  nealkoholických 

nápojů a  rychlý servis. V  čemž je také naše největší konkurenční výhoda. Restaurace 
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by měla být místem, kam se budou lidé rádi vracet, nejen kvůli jídlu a  nápojům, ale 

také kvůli příjemné rodinné atmosféře. 

Restaurace dnes:  

Poké bowls je zatím ve stádiu plánování. Byly provedeny analýzy makro, mezo 

a  mikro prostředí, také analýzy zákazníků a  konkurence. Analýza zákazníků byla 

provedena formou terénního výzkumu pomocí ankety. Dle výsledků to vypadá, že by 

lidé o  Poké bowls mohli mít zájem. Prostory budou pronajímány na Jindřišské ulici, 

kde předtím také sídlila restaurace. Jsou vybaveny pro provoz restaurace, odpovídají 

požárním předpisům a  platným hygienickým normám pro předmět podnikání. 

Restaurace za rok: 

Během roku 2018 budou provedeny drobné úpravy a  prostory budou plně vybaveny 

na provoz. Po proběhnutí kolaudace by měl být od září 2018 zahájen provoz. 

Restaurace bude zaměstnávat čtyři zaměstnance, dva na pozici kuchař/ka a  dva 

číšníky/servírky. Servis a  úklid bude provádět vlastník. Restaurace bude otevřena 

pondělí až sobotu od 11:00 do 23:00. 

Restaurace za tři roky: 

Během tří let si restaurace na trhu vybuduje dobrou pozici, bude zisková a  zajistí si 

své pravidelné zákazníky a  dodavatele. Dle potřeby budou najímáni další 

zaměstnanci zejména na pozici číšník/servírka a  na úklid, ať nemusí vše muset 

provádět vlastník. Na konci roku 2020 bude investorovi vyplacen vložený vklad 

navýšený o  35%. Pokud se Poké bowls na trhu ujmou, lze pomýšlet na expanzi 

prostor nebo založení pobočky. 

Mise: 

Naším posláním je nabídnout zákazníkům něco zcela nového, co jinde v  Praze 

nenajdou. Vytvořit místo, které bude připomínat Asii, a  kde se budou cítit jako doma. 

Během čekání na jídlo, si budou moci svůj čas zpestřit využitím fotoautomatu, který 

jim vytvoří koláž z  fotek, které si sami upraví. 

Vize: 

Během tří let se chceme stát vyhledávanou asijskou restaurací, jejíž kapacity budou 

pravidelně naplněny. To chceme docílit poskytováním čerstvých a  chutných jídel 

a  kvalitních služeb. Poté budeme moci expandovat a  založit další pobočku, která 

bude také úspěšná. 

Cíl: 

V  září 2018 otevřít restauraci nabízející Poké bowls. Restaurace se bude nacházet na 

Jindřišské ulici v  Praze. 

Slogan: 

„Čerstvě, chutně, moderně.“ 
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5.11 Marketing 

Dle Ansoffovi matice, která rozeznává existující a  nový trh a  existující a  nový 

produkt se nacházíme v  prvním kvadrantu – strategie rozvoje produktu. Zavádíme 

nový produkt na existující trh.  Podnik inovuje produkt nebo službu a  snaží se ho 

uplatnit na stávajících trzích. Tato strategie je vhodná, pokud je firma silná 

v  inovacích. Rozvoj nového produktu je vcelku rizikový, jelikož zcela jistě nevíme, zda 

o  něj bude zájem. Zaměřujeme se B2C trh, kde je produkt nebo služba určena 

koncovému zákazníkovi. 

Tabulka 8-vlastní zpracování  

 Existující produkty Nové produkty 

Existující trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 

Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 

 

5.11.1 Proces STP 

 

Segmentace: 

Našimi zákazníky jsou osoby všech věkových kategorií. Lze však očekávat, že 

nejpočetnějšími návštěvníky budou osoby ve věku 15 – 70 let, které mají rády 

asijskou kuchyni. Nejvíce zákazníků očekáváme z  řad občanů v  aktivním věku, kteří 

v  blízkosti pracují nebo turistů. Na tento segment byla také zaměřena analýza 

zákazníků formou ankety. 

 Demografická: 15 – 70 let 

 Geografická: Praha (hlavně centrum města) 

 Psychologická: zaměření na asijskou kuchyni a  kulturu 

 Behaviorální: obliba asijské kuchyně 

Targeting: 

Restaurace se zaměřuje na zákazníky z  nejbližšího okolí. Jak již bylo zmíněno výše, 

na turisty a  osoby pracující v  okolí podniku. Dále také na studenty středních 

a  vysokých škol. 

Positioning: 

Novinka na českém trhu, která zaujme svou chutí a  dizajnem, podávaná 

v  nezapomenutelném prostředí. 

5.11.2 Marketingový mix 7P 

Marketingový mix 7P je koncipován pro služby. Od klasického 4P mixu, který tvoří 

produkt, cena, distribuce a  propagace je rozšířen o  lidi, prostředí a  procesy. 

Produkt: 

Naším hlavním produktem je Poké bowl. Miska rýže doplněná o  různé druhy zeleniny 

či ovoce, navrchu marinovaná ryba/tofu a  k  tomu omáčka dle výběru. Každou misku 

si zákazník může namixovat dle svých preferencí. K  jídlu podáváme nealkoholické 

nápoje, včetně domácích limonád a  alkoholické nápoje – koktejly, saké nebo 
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japonské pivo. Naším vedlejším produktem je také fotoautomat, kde si zákazník 

může vytvořit koláž fotek a  libovolně si je upravit. Poté si koláž vytiskne. Zákazníkovi 

přinášíme kombinaci gastronomie a  zábavy v  jednom. 

Jádro:  

Poké bowl - miska rýže doplněná o  různé druhy zeleniny či ovoce, navrchu 

marinovaná ryba/tofu a  k  tomu omáčka dle výběru 

Formální vrstva: 

Pokrm se skládá z  čerstvých a  kvalitních surovin, které jsou servírované v  misce, aby 

pokrm vypadal autenticky 

Rozšířená vrstva: 

 doplňková služba: nealkoholické a  alkoholické nápoje od domácích 

i  zahraničních distributorů, moderní prostředí v  asijském stylu a  fotoautomat 

 poradenství: zákazníkovi je vždy k  dispozici číšník/servírka, která mu poradí 

s  výběrem pokrmu nebo nápoje a  zodpoví veškeré jeho dotazy, které se 

týkají např. původu surovin nebo alergenů 

 péče o  zákazníka: kompletní služby, které zákazník při své návštěvě 

restaurace očekává, příprava pokrmu dle jeho požadavků, nabídka 

vegetariánské/veganské verze 

 platby a  objednávky: rezervační systém k  dispozici na internetu, možné 

i  telefonické rezervace; platby přijímáme hotovostní i  bezhotovostní 

Cena 

Ceny byly stanoveny dvěma způsoby. Za prvé podle nákladově orientované tvorby 

cen, kdy cena musí zajistit návratnost vynaložených nákladů a  nejlépe zajistit zisk. 

Druhou metodou byla tvorba cen podle konkurence. 

Protože Poké bowls nikdo z  konkurence nenabízí, byla zvolena první možnost tvorby 

ceny. Byly spočítány jednotlivé náklady na suroviny, které miska obsahuje a  poté 

stanovená přirážka.  

Ceny nápojů byly stanoveny podle cen konkurence, jelikož se jedná o  podniky 

v  centru, ceny jsou poněkud vyšší než ceny mimo centrum. 

Tabulka cen jednotlivých položek: 

Tabulka 9-vlastní zpracování  

Položka Cena (v  Kč) 

Jídlo 

Poké s  rybou 200 

Poké s  tofu 150 

Nealkoholické nápoje 

Karafa vody 30 

Coca cola, cola 

light, fanta, sprite 
40 

Džus 40 
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Perlivá/neperlivá 

voda 
30 

Domácí 

limonáda 45 

Japonský čaj 40 

Matcha 40 

Alkoholické nápoje 

Pivo 40 

Japonské pivo 50 

Japonské saké 70 

Gin, Vodka, 

Tequila 60 

Koktejly 130 

Ostatní 

Fotokoláž 50 

 

 

Distribuce 

Zaměřujeme se B2C trh, kde je produkt nebo služba určena koncovému zákazníkovi. 

Pokrmy jsou vždy čerstvě připravovány dle požadavků zákazníka. Restaurace sídlí 

v  centru na Jindřišské ulici a  je otevřena každý den krom neděle od 11:00 do 23:00. 

 

Propagace 

Podnik ke své propagaci bude využívat tradiční marketingové nástroje 

prostřednictvím osobních i  neosobních komunikačních kanálů. Krom osobního 

prodeje přímo v  restauraci, budeme také využívat podporu prodeje, např. každá 

desátá Poké bowl zdarma nebo happy hours na koktejly, kdy bude na každý koktejl 

sleva 30%. 

Reklamu v  podobě bannerů nebo billboardů využívat nebudeme, dle předchozí 

kalkulace bylo zjištěno, že tento typ marketingu je příliš nákladný a  neefektivní. 

Restaurace bude mít vlastní webové stránky, facebookovou stránku a  profil na 

instagramu. Z  těchto tří variant se nejvíc chci zaměřit na instagram, který ma 

v  dnešní době největší dosah. Chceme navázat spolupráci s  influencery formou 

barterového obchodu. Influencer je populární osoba, která má dosah a  může 

obsahem, který vytváří ovlivňovat velké množství lidí. V  dnešní době je takováto 

spolupráce zcela běžná. 

Osoba, se kterou navážeme spolupráci, u  nás bude mít jídlo i  nápoje zcela zdarma, 

a  na oplátku bude na svém instagramovém profilu sdílet fotografie s  označením 

naší restaurace. Restaurace si tak všimne spousta lidí a  díky fotkám a  označením se 

bude povědomí postupně šířit mezi další a  další lidi. Toto je samozřejmě pouze 

příklad a  bližší podmínky spolupráce budou dohodnuty až s  konkrétními osobami. 

 

 



 60 

Lidé 

Kromě vlastníka, který bude restauraci zastupovat po právní a  ekonomické stránce 

a  bude se podílet na vedení celého podniku a  zajišťování hmotných, nehmotných, 

finančních a  lidských zdrojů. V  počátečním období bude také vykonávat pozici 

servírky a  zajišťovat úklid prostor. Dále budou v  restauraci zaměstnány další tři 

osoby. Dva kuchaři/ky a  jeden číšník/servírka. Další zaměstnanci budou najímáni dle 

potřeby a  vytíženosti. 

Prostředí 

Interiér restaurace bude moderní s  dřevěnými prvky. Uprostřed místnosti bude 

otevřená kuchyň v  podobě pultu, kde budou kuchaři připravovat Poké bowls. Kolem 

budou dřevěné židle a  zákazník, tak může pozorovat kuchaře při práci a  celou 

přípravu svého pokrmu může sledovat naživo. Ve zbytku místnosti budou ještě další 

dřevěné stoly pro čtyři nebo dvě osoby. Sezení u  pultu bude určeno primárně pro 

rychlé strávníky, kteří k  nám dorazí během oběda. Ke stolům budou usazováni lidé, 

kteří si přišli do restaurace posedět ve dvou či vícero lidech. Nad kuchyní bude 

nainstalováno led osvětlení, ve zbytku restaurace budou osvětlení zajišťovat 

lampiony dovezené z  Japonska. Ve vedlejší menší místnosti bude probíhat příprava 

nápojů, zde bude také umístěn fotoautomat, ve kterém si hosté mohou vyrobit 

fotografie. 

Ilustrační záběry z  restaurací v  Tokiu – dřevěných pult a  kolem něj židle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Interiér var. 1  Obrázek 5 – Interiér var. 2  
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Procesy 

Příprava surovin bude probíhat každé ráno před otevřením restaurace. Doladění 

a  finální úprava pokrmu bude zhotovena dle přání hosta. Během čekání na jídlo, 

bude zákazníkovi připravený nápoj dle výběru. Základem je nabídnout zákazníkovi 

takové služby, aby byl zcela spokojen a  do restaurace se pravidelně vracel. 

5.11.3 Marketingový mix 4C 

Marketing 4C je obdobou marketingu 4P, avšak není tvořen z  pohledu firmy, nýbrž 

z  pohledu zákazníka. 4C zahrnuje Customer solution (řešení potřeb zákazníka), Cost 

(náklady vzniklé zákazníkovi), Convenience (dostupnost řešení) a  Communication 

(komunikaci). 

Řešení potřeb zákazníka 

Produkt neboli Poké bowl by měla sloužit k  uspokojení potřeby se dobře najíst. 

Snažíme se zákazníkovi nabídnout různé kombinace, které si může sám určit. Děláme 

také veganskou/vegetariánskou verzi, abychom uspokojili co největší počet osob. 

Nenabízíme pouze chutné jídlo, ale také zábavu a  relax v  příjemném prostředí. 

Cena 

Náklady, které zákazníkovi vznikají, odpovídají ceně jídla popřípadě nápojů. Podle 

ankety lidé v  restauraci za osobu utratí v  průměru 300 Kč. Další náklady mohou být 

spjaty s  dopravou do restaurace, například poplatek za parkovné nebo taxík. 

Dostupnost řešení 

Pokrm je předpřipraven, finální doladění trvá pět minut. I  s  nápojem je zákazníkovi 

naservírován do deseti minut, záleží však na počtu zákazníků, kteří jsou zrovna 

v  restauraci přítomni.  

Interiér restaurace tvoří příjemné prostředí včetně pohodlného sezení jak u  pultu, tak 

u  stolů. Dbáme na to, aby se u  nás zákazník při své návštěvě cítil dobře a  nemusel 

zbytečně dlouho čekat na svou objednávku. 

Komunikace 

Vzhledem k  tomu, že se jedná o  službu -  restauraci, je hlavní osobní komunikace. 

Kromě té, využíváme také komunikaci skrz internetová média. Na webovou stránku, 

facebook a  instagram přidáváme informace o  akcích, slevách nebo novinkách. 

Rezervaci může zákazník provést skrz webovou stránku nebo telefonicky. 

5.11.4 Marketingové cíle 

Naším cílem je prosadit se na trhu a  získat věrnou klientelu. Vybudovat si jméno 

a  povědomí v  myslích zákazníků. 

Krátkodobé cíle 

 úprava prostor, zajištění vybavení a  následná kolaudace do srpna 2018 

 navázání spolupráce s  influencery, kteří budou propagovat Poké bowls 

během září-října 2018 

 navázáni spolupráce s  firmou Dáme jídlo, která se zabývá rozvozem jídel, do 

konce roku 2018 

Obrázek 7 – Ukázka fotografie z  fotoautomatu 
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 zavedení slevového systému „každá desátá Poké bowl zdarma“ do konce roku 

2018 

 zavedení „happy hours“ – sleva 30% na koktejly od 17 do 19 hodin do konce 

roku 2018 

Dlouhodobé cíle 

 býti ziskový a  navýšit návštěvnost o  10% do konce roku 2019 

 rozšíření nabídky o  dezerty z  asijské kuchyně do konce roku 2019 

 založení stejnojmenné pobočky v  roce 2021 

 rozšíření nabídky v  podobě snídaní – sladká rýže s  ovocem nebo acaí bowls 

do konce roku 2020 

5.12 Finanční plán 

Finanční plán je podklad pro finanční analýzu podniku. Zahrnuje jednotlivé náklady 

a  odhady tržeb pro jednotlivá období. Náklady tvoří nájem, rekonstrukční práce, 

hmotné a  nehmotné vybavení restaurace, lidské zdroje a  režijní náklady. 

5.12.1 Počáteční investice 

Nájem 

S  vlastníkem prostor na Jindřišské ulici byla uzavřena smlouva o  budoucí smlouvě 

takto: 1  m ² stojí 1  550 Kč, prostory jsou o  rozloze 50 m ². V  ceně nájmu jsou 

započteny i  energie. V  následující tabulce jsou vypsány výšky nájemného za rok 

2018, 2019 a  2020. V  roce 2018 bude placen nájem pouze za čtyři měsíce, z  důvodu 

zahájení provozu v  září 2018. 

Tabulka 10 – interní data; vlastní výpočet 

Nájem 

 

měsíční rok 2018 rok 2019 rok 2020 

1  m ² 1  550 Kč 6  200 Kč 18 600 Kč 18 600 Kč 

50 m ² 77 500 Kč 310 000 Kč 930 000 Kč 930 000 Kč 

 

Rekonstrukční práce 

Pro zahájení provozu jsou nutné drobné rekonstrukce prostor. V  hlavní místnosti 

bude umístěn dřevěný pult vyrobený na míru. Dále bude potřeba umístit led 

osvětlení do prostor nad pultem. Všechny práce bude zajišťovat soukromá firma, 

která pro restauraci dodá také dřevěný nábytek, dle nákresu majitele restaurace. 

Tabulka 11 – interní data; vlastní výpočet 

Položka Cena 

Úprava kuchyně 10 000 Kč 

Osvětlení 1  800 Kč 

Malířské práce 1  890 Kč 

Ostatní (úklid, výměna zámku atd.) 
3  000 Kč 
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Hmotné a  nehmotné vybavení  

Tabulka 12 – interní data; vlastní výpočet 

Položka Počet kusů 

Cena za 

kus Celková cena 

Dřevěný pult 1  45 000 Kč 45 000 Kč 

Barové židle 24 450 Kč 10 800 Kč 

Stoly 8  1  200 Kč 9  600 Kč 

Židle 24 400 Kč 9  600 Kč 

Rýžovar 2  6  490 Kč 12 980 Kč 

Lednice 2  4  999 Kč 9  998 Kč 

Příbory a  hůlky     10 000 Kč 

Misky 100 260 Kč 26 000 Kč 

Dekorace     5  500 Kč 

Lampiony 6  350 Kč 2  100 Kč 

Skleněné nádobí 

50 70 Kč 3  500 Kč 

50 100 Kč 5  000 Kč 

70 150 Kč 10 500 Kč 

100 35 Kč 3  500 Kč 

50 200 Kč 10 000 Kč 

Nádoby 20 250 Kč 5  000 Kč 

Toaletní zařízení     3  000 Kč 

Kancelářské potřeby     3  500 Kč 

Myčka 1  6  800 Kč 6  800 Kč 

Led osvětlení 6  2  880 Kč 17 280 Kč 

Fotoautomat 1  68 000 Kč 68 000 Kč 

EET  1  7  639 Kč 7  639 Kč 

Celkem 285 297 Kč 

 

Pořizovací cena hmotného a  nehmotné majetku je celkem 285 297 Kč. Z  toho cena 

dlouhodobého hmotného majetku je 113 000 Kč. Jelikož hmotný majetek překročil 

sumu 40 000 Kč, bude lineárně odpisován na konci období. Fotoautomat i  dřevěný 

pult patří do první odpisové skupiny, odpisují se tedy po dobu tří let. 

 

Náklady na lidské zdroje 

Tabulka 13 – interní data; vlastní výpočet 

 

Pozice Počet Hrubá mzda Odvody Superhrubá mzda Celkem (měsíční) Celkem (roční)

Kuchař 2 32 000 Kč 10 880 Kč 42 880 Kč 85 760 Kč 1 029 120 Kč

Číšník 1 24 000 Kč 8 160 Kč 32 160 Kč 32 160 Kč 385 920 Kč

Celkem mzdy (měsíční)

Celkem mzdy (2018)

Celkem mzdy (2019)

Celkem mzdy (2020)

Vlastník (číšník,úklid, 

administrativa)
1 15 000 Kč 5 100 Kč 20 100 Kč 20 100 Kč 241 200 Kč

1 656 240 Kč

138 020 Kč

552 080 Kč

1 656 240 Kč

Celkem 16 690 Kč 
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Tabulka zaznamenává jednotlivé pozice, jejich počet a  kolik budou celkové měsíční 

náklady na lidské zdroje. Restaurace bude zaměstnávat dva kuchaře, jejichž hrubá 

mzda bude 32 000 Kč, jednoho číšníka za 24 000 Kč a  v  restauraci bude zaměstnán 

také vlastník, který si bude vyplácet 15 000 Kč měsíčně. Měsíční mzdové náklady na 

všechny zaměstnance činí 138 020 Kč. Za rok 2018 náklady odpovídají částce 552 080 

Kč a  v  letech 2019 a  2020 to bude 1  656 240 Kč. 

 

Náklady na suroviny 

Tabulka 14 – data z internetu; vlastní výpočet 

Položka Počet kusů 
Cena za jednotku 

(Kč) 

Celková cena 

(Kč) 

Rýže 100 20 2000 

Losos 50 355 17750 

Máslová ryba 50 349 17450 

Tuňák 50 689 34450 

Tofu 30 96 2880 

Kapusta 10 10 100 

Polníček 10 30 300 

Ledový salát 10 20 200 

Adamame 10 35 350 

Okurka 20 21 420 

Avokádo 30 20 600 

Wakame 10 40 400 

Ředkev bílá/žlutá 20 40 800 

Cibule červená 10 14 140 

Mango 30 25 750 

Ananas 30 60 1800 

Meloun 30 50 1500 

Tonkatsu om. 5  55 275 

Arašídová om. 5  55 275 

Sriracha 5  55 275 

Zázvorová om. 5  55 275 

Rýžový ocet 5  55 275 

Teriyaki 5  55 275 

Coca cola, Cola light, 

Fanta, Sprite 
1000 20 20000 

Džus 1000 30 30000 

Minerálka 1500 6  9000 

Japonský čaj 300 25 7500 

Matcha 200 30 6000 

Pivo 1000 20 20000 

Pivo Asahi 300 40 12000 
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Japonské saké 5  150 750 

Gin 5  180 900 

Vodka 5  320 1600 

Tequila 5  345 1725 

Celkem (měsíční) 193 015 Kč 

Celkem za rok 2018 772 060 Kč 

Celkem za rok 2019 3  474 270 Kč 

Celkem za rok 2020 3  821 697 Kč 

 

V  tabulce jsou uvedeny veškeré suroviny a  jejich ceny za jednice, podle cen našich 

dodavatelů. Suroviny jsou rozpočítány na jeden měsíc. Nebudou nakoupeny 

jednorázově. Rýže, omáčky, alkoholické a  nealkoholické nápoje budou dodávány 

dvakrát do měsíce. Ovoce a  zelenina dvakrát do týdne a  ryby každý druhý den. Dle 

tabulky, celkové náklady na suroviny činí 193 015 Kč. 

 

Náklady na marketing 

Tabulka 15 – interní data; vlastní výpočet 

Položka Cena (Kč) 

Webová stránka 12000 

Doména 129 

Hosting 109 

Celkem 12 238 Kč 

 

Náklady na marketing tvoří 12 238 Kč. Je v  nich započtena cena webové stránky, 

která je zaplacena jednorázově. Náklady na doménu a  hosting se uhradí jednou 

ročně a  platí po dobu dvanácti měsíců, pokud nebudou uhrazeny, stránka na 

internetu nebude přístupná. 

Ostatní marketing mířen přes sociální sítě, jako je facebook nebo instagram nejsou 

zatím zpoplatněny. Spolupráce s  influencery bude prováděna formou barterového 

obchodu. 

 

Režijní náklady 

Tabulka 16– interní data; vlastní výpočet 

Položka 2018 2019 2020 

Výrobní režie       

Opotřebení fotoautomatu 13 600 Kč 27 200 Kč 27 200 Kč 

Opotřebení dřevěného pultu 9  000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Úklid 14 000 Kč 42 000 Kč 42 000 Kč 

Opravy 8  000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 

Administrativní režie       

Nájem 310 000 Kč 930 000 Kč 930 000 Kč 
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Pojištění 6  400 Kč 19 200 Kč 19 200 Kč 

Celkem 361 000 Kč 1  060 400 Kč 

1  060 400 

Kč 

 

V  této tabulce jsou rozpočítány režijní náklady, které tvoří výrobní a  administrativní 

režie. Náklady na první rok provozu činí 361 000 Kč, v  následujících letech to bude 

1  060 400 Kč. 

 

Celkové náklady na investici 

Tabulka 17 – interní data; vlastní výpočet 

Položka Cena 

Náklady na rekonstrukci 16 690 Kč 

Vybavení 172 297 Kč 

Dlouhodobý majetek 113 000 Kč 

Náklady na suroviny 193 015 Kč 

Nepřímé náklady 90 250 Kč 

Náklady na marketing 12 238 Kč 

Celkem 597 490 Kč 

 

Celkové náklady jsou tvořeny náklady na konstrukci, vybavení, dlouhodobý majetek, 

náklady na suroviny, nepřímými náklady a  náklady na marketing. Jejich celková suma 

je 597 490Kč. 

5.12.2 Zdroje 

Z  předchozí tabulky lze vyčíst, že celkové náklady na investici činí 597 490Kč. Vlastník 

se rozhodl do podniku vložit vlastní kapitál v  hodnotě 300 000 Kč. Zbytek bude 

hrazen cizím kapitálem od investora, který si přeje být anonymizován. Investor do 

podniku vloží 500 000 Kč, ze kterého požaduje návratnost 135%. Do konce roku 2020 

bude tedy investorovi vyplaceno 675 000 Kč. Dle předchozí domluvy bude na konci 

roku 2018 investorovi vyplaceno 150 000 Kč, v  roku 2019 250 000 Kč a  v  posledním 

roce 2020 poslední splátka 100 000 Kč a  navýšení v  hodnotě 175 000 Kč, celkově 

tedy 275 000 Kč.  Investor bude podniku pomáhat nejen finančně, ale je také ochoten 

pomoci svými radami, jelikož má zkušenosti s  podnikáním v  gastronomii. Celkový 

kapitál, kterým restaurace disponuje je v  hodnotě 800 000 Kč. 

Po uhrazení všech nákladů na investici, restauraci zbyde 202 510 Kč, které budou 

vloženy na účet, jakožto rezerva pro zajištění rizik spojených s  podnikáním. Pokud by 

nějaká nastala. 

 

Tabulka 18 – interní data; vlastní výpočet 

Položka Částka 

Vlastní kapitál 300 000 Kč 

Cizí kapitál 500 000 Kč 
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Celkový kapitál 800 000 Kč 

Navýšení o  35% 175 000 Kč 

Celková částka 

vyplacená 

investorovi 

675 000 Kč 

Splátka 2018 150 000 Kč 

Splátka 2019 250 000 Kč 

Splátka 2020 275 000 Kč 

 

5.12.3 Odhad tržeb  

Tržby byly odhadovány pomocí scénářů. Byly zvoleny tři druhy: pesimistický, 

realistický a  optimistický. Podle nedávného průzkumu, který minulý rok prováděla 

naše konkurence, restaurace Banh Mi Ba, průměrná denní návštěvnost je 300 lidí. 

Jelikož jsme zcela nový koncept, čísla si trochu snížíme. Je lepší očekávat menší tržby, 

než se přecenit, a  potom být ve finančních nesnázích. 

 

Pesimistický scénář pro rok 2018 

Pravděpodobnost, že tento scénář nastane, je 25%. 

 

Tabulka 19 – interní data; vlastní výpočet 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 80 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 18 400 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 441 600 Kč 

Průměrná roční tržba  1  766 400 Kč 

 

V  tabulce je zaznamenán pesimistický vývoj, který uvažuje, že průměrná denní 

návštěvnost bude 80 osob. Maximální kapacita podniku je 48 míst a  předpokládá se, 

že z  důvodu rychlé přípravy jídla se hosté zdrží zhruba hodinu a  půl. Pokud budeme 

předpokládat, že restaurace bude obsazena z  20%, což je 10 míst, po dobu dvanácti 

hodin, vychází výše zmíněná návštěvnost 80 osob. Dle předchozího výzkumu, kdy 

byla zkoumána průměrná útrata na osobu, respondenti uvedli, že v  restauraci utratí 

151 – 300 Kč. Proto byla spočítána průměrná útrata na 230 Kč. Po vynásobení počtu 
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osob a  průměrné ceny, vyjde průměrná denní tržba, která je 18 400 Kč. Měsíční tržba, 

při 24 dnech provozu je 441 600 Kč. Tržba za rok 2018, kdy bude provoz zahájen 

v  záři, odpovídá 1  766 400 Kč. 

 

Pesimistický scénář pro 2019 

V  dalším roce lze očekávat růst návštěvnosti o  10%. Poké bowls se dostane do 

povědomí zákazníků a  zajistí si své pravidelné hosty. Restaurace také plánuje 

rozšíření sortimentu o  dezerty. Pokud denní návštěvnost zroste o  10%, návštěvnost 

bude 88 osob. 

 

Tabulka 20 – interní data; vlastní výpočet 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 88 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 20 240 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 485 760 Kč 

Průměrná roční tržba  5  829 120 Kč 

 

Dle předchozího systému bylo spočítáno, že při denní návštěvě 88 osob, které 

průměrně utratí 230 Kč, bude denní tržba 20 240 Kč. Průměrná měsíční tržba bude 

rovna 485 760 Kč a  roční tržba za rok 2019 bude 5  829 120 Kč. 

 

 

 

Pesimistický scénář pro 2020 

V  roce 2020 bude sortiment rozšířen o  snídaně, v  podobě misek se sladkou rýží 

s  ovocem nebo acaí bowls. Odhaduje si zvýšení návštěvnosti o  10% oproti 

předchozímu roku 2019. Denní návštěvnost lze předpokládat kolem 97 osob. 

 

Tabulka 21– interní data; vlastní výpočet 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 
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Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 97 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 22 310 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 535 440 Kč 

Průměrná roční tržba  6  425 280 Kč 

 

V  pesimistické variantě v  roce 2019 vychází denní tržba na 22 310 Kč, po vynásobení 

počtem dnů a  následně měsíců vyjde roční průměrná tržba na 6  425 280 Kč. 

 

 

Realistický scénář pro rok 2018 

Pravděpodobnost, že tento scénář nastane, je 50%. 

 

Tabulka 22– interní data; vlastní výpočet 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 136 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 31 280 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 750 720 Kč 

Průměrná roční tržba  3  002 880 Kč 

 

V  realistickém scénáři je počítáno s  průměrnou obsazeností 35%, což je 17 míst. 

Denní návštěvnost bude rovna 136 zákazníkům. Průměrná útrata na osobu je 

v  realistickém scénáři stejná, jako v  předchozí variantě. Denní tržba tedy bude 31 

280 Kč, měsíční 750 720. Za rok 2018, kdy je restaurace v  provozu čtyři měsíce, je 

tržba rovna 3  002 880 Kč. 

 

Realistický scénář pro rok 2019 

Stejně jako v  pesimistickém scénáři bude uvažováno zvýšení návštěvnosti o  10%, 

z  důvodu rozšíření nabídky a  uchycení se na trhu. 
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Tabulka 23 – interní data; vlastní výpočet 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 149 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 34 270 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 822 480 Kč 

Průměrná roční tržba  9  869 760 Kč 

 

Denní návštěvnost vzrostla o  13 zákazníků, což se podepsalo na tržbách. Průměrná 

denní tržba je 34 270 Kč, měsíční 822 480 a  roční tržba bude rovna 9  869 760 Kč. 

 

Realistický scénář pro rok 2020 

V  příštím roce naroste návštěvnost o  10%, stejně jako v  pesimistické variantě. 

 

Tabulka 24 – interní data; vlastní výpočet 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 164 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 37 720 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 905 280 Kč 

Průměrná roční tržba  10 863 360 Kč 

 

V  posledním roce bude průměrná denní návštěvnost 164 osob. Po vynásobení 

průměrnou denní útratou, vyjde denní tržba 37 720 Kč, měsíční 905 280 Kč a  roční 

tržba za rok 2020 bude 10 863 360 Kč. 
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Optimistický scénář pro rok 2018 

 

Pravděpodobnost, že tento scénář nastane, je 25%: 

V  posledním optimistickém scénáři, je předpokládána obsazenost rovna 40% 

celkové kapacitě restaurace. Což je 19 míst. 

 

Tabulka 25 – interní data; vlastní výpočet 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 152 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 34 960 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 839 040 Kč 

Průměrná roční tržba  3  356 160 Kč 

 

Při poloviční obsazenosti restaurace, každou hodinu, lze očekávat denní návštěvnost 

152 osob. Pokud každá průměrně utratí 230 Kč, denní tržba bude 34 960 Kč. Měsíční 

tržba bude činit 839 040 Kč a  roční tržba 3  356 160 Kč. 

 

Optimistický scénář pro rok 2019 

 

V  roce 2019 lze očekávat zvýšení návštěvnosti o  10%. Počet osob, které za den 

navštíví restauraci, bude roven 167. 

 

Tabulka 26 – interní data; vlastní výpočet 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 167 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 38 410 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 921 840 Kč 
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Průměrná roční tržba  11 062 080 Kč 

 

Při návštěvnosti 167 osob a  průměrné útratě 230 Kč je denní tržba 38 410 Kč, měsíční 

921 840 Kč a  tržba za celý rok 2019 bude 11 062 080 Kč. 

 

Optimistický scénář pro rok 2020 

 

Zvýšení návštěvnosti o  10% z  důvodu zavedení snídaňového sortimentu bude 

odpovídat 184 osobám za den.  

 

Tabulka 27– interní data; vlastní výpočet 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 184 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 42 320 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 1  015 680 Kč 

Průměrná roční tržba  12 188 160 Kč 

 

Poslední varianta ukazuje, že při optimistickém vývoji by mohlo počet zákazníku za 

den být až 184. Po vynásobení průměrnou útratou, je měsíční tržba 1  015 680Kč 

a  roční až 12 188 160 Kč. 

 

Shrnutí scénářů - Tržby  

Tabulka 28 – interní data; vlastní výpočet 

 

 

Rok

Scénář Pesimistický Realistický Optimistický Pesimistický Realistický Optimistický Pesimistický Realistický Optimistický

Roční tržba 1 766 400 Kč 3 002 880 Kč 3 356 106 Kč 5 829 120 Kč 9 869 760 Kč 11 062 080 Kč 6 425 280 Kč 10 863 360 Kč 12 188 160 Kč

20202018 2019
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5.12.4 Kalkulace 

Tabulka 29 – interní data; vlastní výpočet 

 

Kalkulační vzorec byl sestaven pro realistický scénář, pro roky 2018, 2019 a  2020. Od 

tržeb, které vychází z  realistického scénáře v  tabulce výše, byly odečteny přímé 

náklady, které jsou tvořeny náklady na suroviny a  mzdami. Vyšla hodnota prvního 

příspěvku na úhradu, a  od toho se odečetly nepřímé náklady sestávající 

z  počátečních a  režijních nákladů. Druhý příspěvek na úhradu je roven zisku, který je 

v  roku 2018: 750 250 Kč, v  roce 2019: 3  678 850 Kč a  v  roce 2020: 4  352 023 Kč. 

 

5.12.5 Výkaz zisku a  ztráty 

Tabulka 30 – interní data; vlastní výpočet 

 

měsíc rok měsíc rok měsíc rok

Tržby 750 720 Kč 3 002 880 Kč 822 480 Kč 9 869 760 Kč 905 280 Kč 10 863 360 Kč

Přímé N 331 035 Kč 1 324 140 Kč 427 543 Kč 5 130 510 Kč 456 495 Kč 5 477 937 Kč

Přímý materiál 193 015 Kč 772 060 Kč 289 523 Kč 3 474 270 Kč 318 475 Kč 3 821 697 Kč

Přímé mzdy 138 020 Kč 552 080 Kč 138 020 Kč 1 656 240 Kč 138 020 Kč 1 656 240 Kč

PÚ 1 419 685 Kč 1 678 740 Kč 394 938 Kč 4 739 250 Kč 448 785 Kč 5 385 423 Kč

Nepřímé N 90 250 Kč 928 490 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč

Počáteční N 567 490 Kč

Režijní N 90 250 Kč 361 000 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč

PÚ 2 329 435 Kč 750 250 Kč 306 571 Kč 3 678 850 Kč 360 419 Kč 4 325 023 Kč

Zisk (EBIT) 329 435 Kč 750 250 Kč 306 571 Kč 3 678 850 Kč 360 419 Kč 4 325 023 Kč

2018 2019 2020

Čís lo

Skutečnost 

v účetním 

období

Skutečnost v 

účetním 

období

Skutečnost v 

účetním 

období

řádku

c

01 0 0 0

02 3 002 880 9 869 760 10 863 360

A. 03 1 133 060 4 534 670 4 882 097

B. 04 16 690 0 0

C. 05 172 297 0 0

D. 06 552 080 1 656 240 1 656 240

E. 07 22 600 45 200 45 200

I I I . 08 0 0 0

F. 09 0 0 0

10 1 106 153 3 633 650 4 279 823

11 0 0 0

G. 12 0 0 0

V. 13 0 0 0

H. 14 0 0 0

15 0 0 0

I . 16 0 0 0

J. 17 0 0 0

18 0 0 0

K. 19 0 0 0

20 0 0 0

21 1 106 153 3 633 650 4 279 823

L. 22 165 923 545 048 641 973

23 940 230 3 088 603 3 637 850

M. 24 150 000 250 000 275 000

*** 25 790 230 2 838 603 3 362 850

26 3 002 880 9 869 760 10 863 360

Převod podílu na  výs ledku hospodaření společníkům

Výsledek hospodaření za účetní období

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 

** Výsledek hospodaření po zdanění

Úpravy hodnot a  rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a  podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření

** Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s  ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a  podobné výnosy

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Rekonstrukce

Spotřeba 

Osobní náklady 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  

Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní náklady 

*
Provozní výsledek hospodaření

2020

I . Tržby z prodeje výrobků a  s lužeb

I I . Tržby za  prodej zboží

2018 2019

Výkonová spotřeba   

Označení TEXT

a b  
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V  tabulce je zobrazen výsledek zisku a  ztráty za roky 2018, 2019 a  2020. Od tržeb za 

jednotlivé roky byla odečtena výkonová spotřeba, která se skládá z  přímého 

materiálu a  režijních nákladů. Poté byly odečteny náklady na rekonstrukci, spotřebu, 

osobní náklady a  úpravy hodnot. Tímto postupem byl vypočítán výsledek 

hospodaření před zdaněním. Výsledek hospodaření po odečtení prvotní splátky 

investorovi je 940 230 Kč. V  následujícím roce, 2019 bude výsledek roven 3  088 603 

Kč a  v  posledním roce 3  637 850 Kč. 

5.12.6 Rozvaha 

Tabulka 31– interní data; vlastní výpočet 

 

 

Tabulka 32 – interní data; vlastní výpočet 

 

Tabulka 33 – interní data; vlastní výpočet 

 

Dlouhodobý majetek 113000 0 113000 Vlastní kapitál 300 000         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                      Základní kapitál 300 000         

Dl. Hmotný majetek 113 000         Rezervní fond -                      

Ostatní kapitálové fondy

Výsledek hospodaření minulých let -                      

Dl. Finanční 0 0 -                      Výsledek hospodaření běžného období -                      

Oběžná aktiva 687 000         -                       Cizí zdroje 500 000         

Zásoby -                      Rezervy -                      

Dividendy

Pohledávky -                      Závazky -                      

Krátkodobý finanční majetek 687 000         Ostatní dl.závazky - vklad investora 500 000         

Celkem aktiva 800 000         113 000         Celkem pasiva 800 000         

Počáteční 

Dlouhodobý majetek 113000 22600 90400 Vlastní kapitál 1 240 230      

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                      Základní kapitál 300 000         

Dl. Hmotný majetek 113 000         22600 90 400           Rezervní fond -                      

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let -                      
Dl. Finanční 0 0 -                      Výsledek hospodaření běžného období 940 230         

Oběžná aktiva 1 803 773      Cizí zdroje 653 943         

Zásoby 193 015         Rezervy -                      

Pohledávky Závazky 303 943         

Závazek vůči investorům -                      

Krátkodobý finanční majetek 1 610 758     -                      Ostatní dl.závazky - vklad investora 350 000         

Celkem aktiva 1 894 173      51000 90 400           Celkem pasiva 1 894 173      

2018

Dlouhodobý majetek 90400 45200 45200 Vlastní kapitál 4 328 833         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                     Základní kapitál 300 000            

Dl. Hmotný majetek 90 400              45200 45 200         Rezervní fond -                         

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 940 230            

Dl. Finanční 0 0 -                     Výsledek hospodaření běžného období 3 088 603        

Oběžná aktiva 5 066 701         Cizí zdroje 783 068            

Zásoby 289 523            Rezervy -                         

Závazky 683 068            

Pohledávky Závazky vůči investorům

Krátkodobý finanční majetek 4 777 178        -                     Ostatní dl.závazky - vklad investora 100 000            

Celkem aktiva 5 111 901         45 200            45 200          Celkem pasiva 5 111 901         

2019
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Tabulka 34 – interní data; vlastní výpočet 

 

Rozvaha byla počítána k  počátku roku 2018 a  ke konci roků 2018, 2019 a  2020. Na 

straně aktiv je v  položce započítán dlouhodobý majetek v  hodnotě 113 000 Kč, který 

je odepisován po dobu tří let. Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami a  krátkodobým 

finančním majetkem (krátkodobý finanční majetek z  předchozího roku + cash flow). 

Na druhé straně, pasiva jsou tvořena vlastním kapitálem, který je složen z  vlastního 

kapitálu, který vložil vlastník, nerozděleným výsledkem hospodaření minulých let 

a  výsledkem hospodaření běžného účtu. Cizí zdroje jsou tvořeny závazky neboli daní 

a  měsíčními mzdami, a  dále závazky vůči investorovi. 

Rozvaha pro počátek roku 2018 vyšla 800 000 Kč, na konci roku 1  894 173 Kč, v  roku 

2019 celkem 5  111 901 Kč a  v  posledním roce 2020 to je 8  571 676 Kč. 

5.12.7 Cash flow 

Tabulka 35 – interní data; vlastní výpočet 

 

Cash flow v  roce 2018 vychází 923 758 Kč, v  roce 2019 celkem 3  166 420 Kč a  v  roce 

3  476 023 Kč. 

Od EAT neboli čistého zisku se buď odčítají, nebo přičítají jednotlivé položky. Odčítá 

se změna stavu zásob a  výplata investorovi, nevyplacené mzdy za prosinec, daně, 

závazek investorovi a  odpisy se přičítají. Po propočítání vyjde cash flow za jednotlivé 

roky. Návratnost investice je nejnižší v  prvním roce podnikání, pouze 326 268 Kč 

a  samozřejmě nejvyšší v  roku 2020 a  to celkem 6  968 711 Kč. 

Dlouhodobý majetek 45200 45200 0 Vlastní kapitál 7 026 453         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                     Základní kapitál 300 000            

Dl. Hmotný majetek 45 200              45200 -                     Rezervní fond -                         

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 3 088 603        
Dl. Finanční 0 0 -                     Výsledek hospodaření běžného období 3 637 850        

Oběžná aktiva 8 571 676         Cizí zdroje 1 545 223         

Zásoby 318 475            Rezervy -                         

Pohledávky Závazky 1 370 223        

Závazek vůči investorům -                         

Krátkodobý finanční majetek 8 253 201        -                     Ostatní dl.závazky - vklad investora 175 000            

Celkem aktiva 8 571 676         -                     Celkem pasiva 8 571 676         

2020

Rok 0 2018 2019 2020

EAT 940 230              3 088 603           3 637 850           

Odpisy 22 600                 45 200                 45 200                 

Změna stavu zásob 193 015              96 508                 28 952                 

Nevyplacené mzdy 138 020              138 020               138 020              

Nezaplacené daně 165 923              545 048               641 973              

Vyplacení závazku investorovi 175 000              

Výplata investorovi 150 000              250 000               100 000              

CF 923 758              3 166 420           3 476 023           

Investice 597 490 -       

Návratnost 326 268              3 492 688           6 968 711           
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5.12.8 Hodnocení investice pomocí NPV a  IRR 

Tabulka 36 – interní data; vlastní výpočet 

 

Na základě stanovené cash flow, byla podle diskontu vypočítána diskontovaná cash 

flow. Diskont je roven 15%, která jsou stavena v  gastronomickém odvětví. Následně 

byla spočítána čistá současná hodnota neboli NPV, které bylo spočítáno pomocí 

funkce v  excelu a  vyšlo 4  885 588 Kč. IRR neboli procentní výnos investice vyšlo 

vcelku vysoké a  to celkem 206%. 

5.12.9 Přehled tržeb, nákladů a  zisku restaurace 

 

Obrázek 8– vlastní zpracování 

Tento graf zaznamenává přehled tržeb, nákladů a  zisku za jednotlivé roky. Čísla jsou 

nejmenší v  prvním roce, protože je restaurace provozována pouze čtyři měsíce. 

V  následujícím roce vzrostou pětinásobně a  růst pokračuje i  v  roce 2020. 

5.13 Analýza rizik 

Před zahájením podnikání je třeba provést analýzu rizik, která jsou spojená 

s  podnikáním. Některá lze předvídat a  jejich dopad regulovat, buď odstraníme jejich 

příčinu, nebo je přijmeme a  monitorujeme. Rizika, která lze předvídat vychází 

z  předchozích analýz jako je PEST nebo Porterova analýza, a  jsou zaneseny do 

tabulky níže. Byla stanovená míra dopadu a  pravděpodobnost jejich výskytu. Míra 

dopadu i  pravděpodobnost jsou stanoveny na škále 1  až 5, 1  odpovídá nejnižší 

míře/pravděpodobnosti a  číslo 5  nejvyšší míře/pravděpodobnosti. 

Rok Počátek 2018 2019 2020

CF 597 490 -       923 758              3 166 420           3 476 023           

Diskontované CF 597 490 -       803 268              2 394 268           2 285 542           

NPV

IRR

NPV

4 885 588 Kč

8%

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

rok 2018 rok 2019 rok 2020

Tržby

Náklady

Zisk
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Tabulka 37 – vlastní zpracování 

Riziko 

Míra 

dopadu 

Pravděpodobnost 

výskytu Úroveň 

Nový konkurent 3  4  Vysoká 

Špatný odhad tržeb 4  2  Střední 

Zrušení nájemní smlouvy 5  1  Střední 

Odřeknutí spolupráce 

dodavatelů 2  2  Nízká 

Fluktuace zaměstnanců 3  3  Střední 

Nedostatečná poptávka 5  2  Vysoká 

 

Tabulka 38 – vlastní zpracování 

Riziko Popis Opatření 

Nový konkurent Jelikož se jedná o  zcela 

nový pokrm, který se na 

českém trhu zatím 

nevyskytuje, je 

pravděpodobnost vstupu 

nového konkurenta 

poměrně vysoká. Poké 

bowls jsou ve světě 

populární a  v  posledním 

roce vzniklo mnoho 

nových restaurací, které 

tento pokrm nabízí, 

hlavně v  USA a  Asii. 

Naší výhodou je fakt, že 

budeme na trhu první. 

Restaurace se nachází 

v  lukrativní lokalitě, 

v  centru Prahy. Ceny jsou 

nastaveny tak, aby 

pokryly náklady na 

přípravu a  zároveň byly 

přizpůsobeny 

zákazníkům. Interiér je 

zařízen moderně, 

s  přírodními prvky, aby 

se v  něm zákazníci cítili 

co nejpříjemněji. Součástí 

restaurace je také 

fotoautomat. 

Špatný odhad tržeb Tržby byly odhadovány 

podle průměrné denní 

návštěvnosti, která byla 

stanovena na 35% 

celkové kapacity 

restaurace a  průměrné 

denní útraty, kterou 

ukázal průzkum – anketa. 

Na začátku je velmi 

důležité odhadovat raději 

nižší tržby a  nižší 

návštěvnost. 

V  pesimistickém scénáři 

byla denní návštěvnost 

stanovena pouze na 20% 

maximální kapacity 
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Pokud by byla 

návštěvnost i  útrata nižší, 

nemusely by být 

zaplaceny náklady 

a  restaurace by 

negenerovala zisky. 

a  i  přesto restaurace 

generovala celkem 

vysoké tržby. 

Zrušení nájemní smlouvy Pokud by vlastník prostor 

zrušil nájemní smlouvu, 

restaurace by si musela 

najít nové prostory a  vše 

přestěhovat. Zrušení 

smlouvy by mohlo vést 

až ke krachu restaurace. 

Před tímto rizikem se 

nelze 100% bránit. Je 

však třeba, pronajímat si 

prostory od prověřených 

a  férových vlastníků, se 

kterými se dá vždy nějak 

domluvit. 

Odřeknutí spolupráce 

dodavatelů 

Odřeknutí spolupráce by 

bylo v  počátku 

nepříjemné, avšak na 

českém trhu se vyskytuje 

mnoho dodavatelů 

surovin, kteří by mohli 

původního dodavatele 

patřičně nahradit. 

Je třeba si s  dodavateli 

udržovat dobré vztahy, 

objednávat pravidelně 

a  zejména včas platit 

faktury. Pokud nebudeme 

včas vše splácet, je 

pravděpodobné, že 

dodavatel zruší 

spolupráci. 

Nedostatečná poptávka Poptávka po produktu je 

stěžejní. Pokud lidé 

o  Poké bowls nebudou 

mít zájem, je nutné 

změnit celý koncept. 

Proto byla na začátku 

provedena anketa. 

Nejdříve je nutné provést 

analýzu zákazníků, či mají 

o  daný produkt zájem. 

Podle výsledků ankety, 

lidé zájem mají a  Poké 

bowls by v  Praze ocenili. 

Pokud by se ukázal opak, 

je třeba změnit celý 

koncept. 
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5.14 Harmonogram 

Tabulka 39 – vlastní zpracování 

 

Harmonogram zaznamenává jednotlivé činnosti od analýzy trhu, až po zahájení 

provozu restaurace. První činnost začíná 1. 12. 2017 a  trvá až do konce roku, 

následuje tvorba podnikatelské plánu, tohoto dokumentu, poté představení 

investorovi, a  další činnosti spojené s  podnikatelskou činností v  oboru gastronomie. 

Dle časového harmonogramu má být provoz restaurace zahájen 1. 9. 2018.  

Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Analýza trhu 1.12. - 30.12.

Podnikatelský plán

Představení plánu investorovi 2.4. - 4.4.

Sepsání smluv 5.4. - 12.4.

Převzetí pronajatých prostor 13.4.

Administrativa

Rekonstrukce a vybavení prostor

Spolupráce s třetími stranami 2.5. - 16. 5.

Zajištění zaměstnanců

Registrace zaměstnanců 10.7. - 24.7.

Propagace na sociálních sítích

Zahájení provozu 1.9.

1.1. - 31.3.

15.4. - 5.5.

15.4. - 15.6.

1.6. - 1.7.

1.7. - 1.9.

Činnost
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat podnikatelský plán pro konkrétní podnik 

– restauraci. Plán má sloužit vlastníkovi a  popřípadě investorům, kteří jsou do 

restaurace ochotni vložit své finanční prostředky. V  teoretické části byly vysvětleny 

jednotlivé pojmy a  struktura podnikatelského plánu. K  vypracování teoretické části 

byla použita česká i  zahraniční literatura, jejíž výpis je uveden ve zdrojích. Část 

praktická se zaměřovala na samotnou restauraci. Kde bude sídlit, co bude nabízet, 

jaký bude interiér a  na jaké zákazníky se zaměří. Na začátku bylo provedeno šetření 

ve formě ankety, které mělo ukázat, zda mají lidé o  takovýto typ restaurace zájem, 

a  kolik by byli ochotni zaplatit. Tyto podklady poté sloužily mimo jiné i  ve finanční 

analýze. Praktická část zahrnuje také management restaurace, analýzy mikro, mezo 

a  makro prostředí, strategie, marketing a  jednotlivé cíle a  finanční analýzu. Odhad 

poptávky byl proveden na základě informací od konkurenčního podniku a  také podle 

scénářů, které se děli na pesimistický, realistický a  optimistický. Ve finančních 

výkazech bylo počítáno pouze s  realistickým scénářem. Po výčtu veškerých 

počátečních nákladů byla stanovena počáteční investice, která byla kryta jak 

z  vlastního, tak také z  cizího kapitálu. Byl sestaven výkaz zisku a  ztráty, jednotlivé 

rozvahy, cash flow a  pomocí NPV a  IRR byla zjištěna návratnost investice. Z  ankety 

vyplývá, že by o  podnik lidé měli zájem a  podle finanční analýzy lze říci, že by podnik 

nejen dokázal zajistit návratnost investice, ale také by dokázal generovat zisk.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1  - Anketa 

1) Máte rádi asijskou kuchyni? 

ano – ne – nevím  

2) Znáte pokrm, který se nazývá Poké bowl? 

ano – ne – nevím  

3) Měli byste zájem o  takovýto pokrm, kdyby byl v  nějaké z  pražských restaurací 

nabízen? (pokud Poké bowl neznají, je jim vysvětleno o  co se jedná) 

ano – ne – nevím  

4) Kolik jste ochotni utratit v  restauraci na osobu? 

a) 0  – 150 Kč    0  – 6  € 

b) 151 – 300 Kč   6,1  – 12 € 

c) 301 – 450 Kč   12,1  – 18 € 

d) 451 – 600 Kč   18,1  – 24 € 

e) víc jak 600 Kč   24+ €  
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Příloha č. 2  – Grafy 
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Přílohy č. 4  – Tabulky 

Tbl. 1  

Plusy Mínusy 

Jednoduché, snadno 

pochopitelné Nerespektuje kapacitu 

Univerzální Nerozlišuje fixní a  variabilní náklady 

Rozšířenost a  všeobecná 

znalost 

Odráží se od přímých variabilních 

nákladů 

 

Tbl. 2  

Tržby 

Přímé náklady (-) 

Přímý materiál + Přímé mzdy 

PÚ 1  

Nepřímé náklady (-) 

Počáteční náklady - Režijní náklady 

PÚ 2  -> Zisk (EBIT) 

 

Tbl. 3  

I. Tržby z  prodeje výrobků a  služeb 

II. Tržby za prodej zboží 

A. Výkonová spotřeba 

B. Rekonstrukce 

C. Spotřeba 

D. Osobní náklady 

E. Úpravy hodnot v  provozní oblasti 

III. Ostatní provozní výnosy 

F. Ostatní provozní náklady 

IV. Výnosy z  dlouhodobého finančního majetku 

G. Náklady na prodané podíly 

V. Výnosy z  ostatního dlouhodobého finančního majetku 

H. Náklady související s  ostatním dlouhodobým finančním majetkem 

VI. Výnosové úroky 

I. Úpravy hodnot a  rezervy 

J. Nákladové úroky 

VII. Ostatní finanční výnosy 

K. Ostatní finanční náklady 

Finanční výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

L. Daň z  příjmu 

Výsledek hospodaření po zdanění 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Čistý obrat za účetní období I +II+III+IV+V +VI+VII 
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Tbl. 4  

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fond 

Dlouhodobý finanční majetek Ostatní kapitálové fondy 

  Výsledek hospodaření minulých let 

  

Výsledek hospodaření běžného 

období 

Oběžná aktiva Cizí kapitál 

Zásoby Rezervy 

Pohledávky Dividendy 

Krátkodobý finanční majetek Závazky 

  Ostatní dl. Závazky - vklad investora 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

 

Tbl. 5    

      

Tržby (+) 

Přírustek zásob (+) 

Zásoby (-) 

Náklady na materiál (-) 

Mzdy (-) 

Ostatní náklady (-) 

Cash flow před úroky a  daněmi 

Úroky (-) 

Daň z  příjmu (-) 

Brutto cash flow 

Přírustek pohledávek (-) 

Přírustek zásob (-) 

Úbytek zásob (+) 

Přírustek závazků (+) 

Daň z  příjmu (+) 

Cash flow z  provozní činnosti 

Cizí úroky (+) 

Daň z  příjmu (-) 

Investice do stálého majetku (-) 

Dezinvestice stálého majetku (+) 

Free cash flow 

 

Tbl. 6  

 

EAT 

Odpisy (+) 

Změna stavu zásob (-) 
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Nevyplacené mzdy (+) 

Nezaplacené daně (+) 

Vyplacení závazku investorovi (+) 

Výplata investorovi (-) 

CF 

 

Tbl. 7  

Silné stránky Slabé stránky 

Novinka na trhu Počáteční investice 

Atraktivní lokalita Novinka na trhu 

Restaurace a  bar v  jednom Pronajaté prostory 

Fotoautomat Okolní konkurence 

Příznivé ceny 

Nezkušenost 

s  podnikáním 

Lokální dodavatelé Omezená nabídka 

Ojedinělost 

  Příjemný interiér     

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření nabídky Vstup nové konkurence 

Levnější dodavatel Nezájem o  pokrm 

Navázání spolupráce Odřeknutí spolupráce 

Zahájení rozvozu Depreciace koruny 

Expanze  Zvýšení nájmu 

Sociální sítě - marketing Změny v  podnikání 

 

Tbl. 8  

 

 Existující produkty Nové produkty 

Existující trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 

Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 

 

Tbl. 9  

Položka Cena (v  Kč) 

Jídlo 

Poké s  rybou 200 

Poké s  tofu 150 

Nealkoholické nápoje 

Karafa vody 30 

Coca cola, cola 

light, fanta, sprite 
40 

Džus 40 

Perlivá/neperlivá 30 
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voda 

Domácí 

limonáda 45 

Japonský čaj 40 

Matcha 40 

Alkoholické nápoje 

Pivo 40 

Japonské pivo 50 

Japonské saké 70 

Gin, Vodka, 

Tequila 60 

Koktejly 130 

Ostatní 

Fotokoláž 50 

 

Tbl. 10 

Nájem 

 

měsíční rok 2018 rok 2019 rok 2020 

1  m ² 1  550 Kč 6  200 Kč 18 600 Kč 18 600 Kč 

50 

m ² 77 500 Kč 310 000 Kč 930 000 Kč 930 000 Kč 

 

Tbl. 11 

Položka Cena 

Úprava kuchyně 10 000 Kč 

Osvětlení 1  800 Kč 

Malířské práce 1  890 Kč 

Ostatní (úklid, výměna zámku 

atd.) 
3  000 Kč 

Celkem 16 690 Kč 

 

Tbl. 12  

Položka Počet kusů 

Cena za 

kus Celková cena 

Dřevěný pult 1  45 000 Kč 45 000 Kč 

Barové židle 24 450 Kč 10 800 Kč 

Stoly 8  1  200 Kč 9  600 Kč 

Židle 24 400 Kč 9  600 Kč 

Rýžovar 2  6  490 Kč 12 980 Kč 

Lednice 2  4  999 Kč 9  998 Kč 

Příbory a  hůlky     10 000 Kč 

Misky 100 260 Kč 26 000 Kč 

Dekorace     5  500 Kč 

Lampiony 6  350 Kč 2  100 Kč 

Skleněné nádobí 
50 70 Kč 3  500 Kč 

50 100 Kč 5  000 Kč 
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70 150 Kč 10 500 Kč 

100 35 Kč 3  500 Kč 

50 200 Kč 10 000 Kč 

Nádoby 20 250 Kč 5  000 Kč 

Toaletní zařízení     3  000 Kč 

Kancelářské potřeby     3  500 Kč 

Myčka 1  6  800 Kč 6  800 Kč 

Led osvětlení 6  2  880 Kč 17 280 Kč 

Fotoautomat 1  68 000 Kč 68 000 Kč 

EET  1  7  639 Kč 7  639 Kč 

Celkem 285 297 Kč 

 

Tbl. 13 

 

Tbl. 14 

 

Položka Počet kusů 
Cena za jednotku 

(Kč) 

Celková cena 

(Kč) 

Rýže 100 20 2000 

Losos 50 355 17750 

Máslová ryba 50 349 17450 

Tuňák 50 689 34450 

Tofu 30 96 2880 

Kapusta 10 10 100 

Polníček 10 30 300 

Ledový salát 10 20 200 

Adamame 10 35 350 

Okurka 20 21 420 

Avokádo 30 20 600 

Wakame 10 40 400 

        

Ředkev bílá/žlutá 20 40 800 

Cibule červená 10 14 140 

Mango 30 25 750 

Ananas 30 60 1800 

Meloun 30 50 1500 

Tonkatsu om. 5  55 275 

Arašídová om. 5  55 275 

Pozice Počet Hrubá mzda Odvody Superhrubá mzda Celkem (měsíční) Celkem (roční)

Kuchař 2 32 000 Kč 10 880 Kč 42 880 Kč 85 760 Kč 1 029 120 Kč

Číšník 1 24 000 Kč 8 160 Kč 32 160 Kč 32 160 Kč 385 920 Kč

Celkem mzdy (měsíční)

Celkem mzdy (2018)

Celkem mzdy (2019)

Celkem mzdy (2020)

Vlastník (číšník,úklid, 

administrativa)
1 15 000 Kč 5 100 Kč 20 100 Kč 20 100 Kč 241 200 Kč

1 656 240 Kč

138 020 Kč

552 080 Kč

1 656 240 Kč
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Sriracha 5  55 275 

Zázvorová om. 5  55 275 

Rýžový ocet 5  55 275 

Teriyaki 5  55 275 

Coca cola, Cola light, 

Fanta, Sprite 
1000 20 20000 

Džus 1000 30 30000 

Minerálka 1500 6  9000 

Japonský čaj 300 25 7500 

Matcha 200 30 6000 

Pivo 1000 20 20000 

Pivo Asahi 300 40 12000 

Japonské saké 5  150 750 

Gin 5  180 900 

Vodka 5  320 1600 

Tequila 5  345 1725 

Celkem (měsíční) 193 015 Kč 

Celkem za rok 2018 772 060 Kč 

Celkem za rok 2019 3  474 270 Kč 

Celkem za rok 2020 3  821 697 Kč 

 

Tbl. 15 

Položka Cena (Kč) 

Webová stránka 12000 

Doména 129 

Hosting 109 

Celkem 12 238 Kč 

 

Tbl. 16 

 

Položka 2018 2019 2020 

Výrobní režie       

Opotřebení fotoautomatu 13 600 Kč 27 200 Kč 27 200 Kč 

Opotřebení dřevěného pultu 9  000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Úklid 14 000 Kč 42 000 Kč 42 000 Kč 

Opravy 8  000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 

Administrativní režie       

Nájem 310 000 Kč 930 000 Kč 930 000 Kč 

Pojištění 6  400 Kč 19 200 Kč 19 200 Kč 

Celkem 361 000 Kč 1  060 400 Kč 

1  060 400 

Kč 

 

Tbl. 17 
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Položka Cena 

Náklady na rekonstrukci 16 690 Kč 

Vybavení 172 297 Kč 

Dlouhodobý majetek 113 000 Kč 

Náklady na suroviny 193 015 Kč 

Nepřímé náklady 90 250 Kč 

Náklady na marketing 12 238 Kč 

Celkem 597 490 Kč 

 

Tbl. 18 

Položka Částka 

Vlastní kapitál 300 000 Kč 

Cizí kapitál 500 000 Kč 

Celkový kapitál 800 000 Kč 

Navýšení o  35% 175 000 Kč 

Celková částka 

vyplacená 

investorovi 

675 000 Kč 

Splátka 2018 150 000 Kč 

Splátka 2019 250 000 Kč 

Splátka 2020 275 000 Kč 

 

Tbl. 19 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 80 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 18 400 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 441 600 Kč 

Průměrná roční tržba  1  766 400 Kč 

 

Tbl. 20 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 

Otevírací doba 12 hodin 
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Počet zákazníků za den 88 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 20 240 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 485 760 Kč 

Průměrná roční tržba  5  829 120 Kč 

 

Tbl. 21 

Pesimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 20% 

Počet obsazených míst 10 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 97 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 22 310 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 535 440 Kč 

Průměrná roční tržba  6  425 280 Kč 

 

Tbl. 22 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 136 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 31 280 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 750 720 Kč 

Průměrná roční tržba  3  002 880 Kč 

 

Tbl. 23 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 
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Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 149 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 34 270 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 822 480 Kč 

Průměrná roční tržba  9  869 760 Kč 

 

Tbl. 24 

Realistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 35% 

Počet obsazených míst 17 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 164 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 37 720 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 905 280 Kč 

Průměrná roční tržba  10 863 360 Kč 

 

 

 Tbl. 25 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 152 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 34 960 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 839 040 Kč 

Průměrná roční tržba  3  356 160 Kč 

 

Tbl. 26 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 
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Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 167 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 38 410 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 921 840 Kč 

Průměrná roční tržba  11 062 080 Kč 

 

Tbl. 27 

Optimistická varianta 

Kapacita restaurace 48 míst 

Průměrná doba návštěvy 1 ,5  hodiny 

Odhadovaná obsazenost 40% 

Počet obsazených míst 19 

Otevírací doba 12 hodin 

Počet zákazníků za den 184 

Průměrná útrata na osobu 230 Kč 

Průměrná denní tržba 42 320 Kč 

Počet dnů v  měsíci 24 

Průměrná měsíční tržba 1  015 680 Kč 

Průměrná roční tržba  12 188 160 Kč 

 

Tbl. 28 

 

Tbl. 29 

 

 

 

 

Rok

Scénář Pesimistický Realistický Optimistický Pesimistický Realistický Optimistický Pesimistický Realistický Optimistický

Roční tržba 1 766 400 Kč 3 002 880 Kč 3 356 106 Kč 5 829 120 Kč 9 869 760 Kč 11 062 080 Kč 6 425 280 Kč 10 863 360 Kč 12 188 160 Kč

20202018 2019

měsíc rok měsíc rok měsíc rok

Tržby 750 720 Kč 3 002 880 Kč 822 480 Kč 9 869 760 Kč 905 280 Kč 10 863 360 Kč

Přímé N 331 035 Kč 1 324 140 Kč 427 543 Kč 5 130 510 Kč 456 495 Kč 5 477 937 Kč

Přímý materiál 193 015 Kč 772 060 Kč 289 523 Kč 3 474 270 Kč 318 475 Kč 3 821 697 Kč

Přímé mzdy 138 020 Kč 552 080 Kč 138 020 Kč 1 656 240 Kč 138 020 Kč 1 656 240 Kč

PÚ 1 419 685 Kč 1 678 740 Kč 394 938 Kč 4 739 250 Kč 448 785 Kč 5 385 423 Kč

Nepřímé N 90 250 Kč 928 490 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč

Počáteční N 567 490 Kč

Režijní N 90 250 Kč 361 000 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč 88 367 Kč 1 060 400 Kč

PÚ 2 329 435 Kč 750 250 Kč 306 571 Kč 3 678 850 Kč 360 419 Kč 4 325 023 Kč

Zisk (EBIT) 329 435 Kč 750 250 Kč 306 571 Kč 3 678 850 Kč 360 419 Kč 4 325 023 Kč

2018 2019 2020
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Tbl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tbl. 31 

 

Tbl. 32 

 

Čís lo

Skutečnost 

v účetním 

období

Skutečnost v 

účetním 

období

Skutečnost v 

účetním 

období

řádku

c

01 0 0 0

02 3 002 880 9 869 760 10 863 360

A. 03 1 133 060 4 534 670 4 882 097

B. 04 16 690 0 0

C. 05 172 297 0 0

D. 06 552 080 1 656 240 1 656 240

E. 07 22 600 45 200 45 200

I I I . 08 0 0 0

F. 09 0 0 0

10 1 106 153 3 633 650 4 279 823

11 0 0 0

G. 12 0 0 0

V. 13 0 0 0

H. 14 0 0 0

15 0 0 0

I . 16 0 0 0

J. 17 0 0 0

18 0 0 0

K. 19 0 0 0

20 0 0 0

21 1 106 153 3 633 650 4 279 823

L. 22 165 923 545 048 641 973

23 940 230 3 088 603 3 637 850

M. 24 150 000 250 000 275 000

*** 25 790 230 2 838 603 3 362 850

26 3 002 880 9 869 760 10 863 360

Převod podílu na  výs ledku hospodaření společníkům

Výsledek hospodaření za účetní období

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 

** Výsledek hospodaření po zdanění

Úpravy hodnot a  rezervy ve finanční oblasti

Nákladové úroky a  podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření

** Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Náklady vynaložené na prodané podíly

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

Náklady související s  ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a  podobné výnosy

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Rekonstrukce

Spotřeba 

Osobní náklady 

Úpravy hodnot v provozní oblasti  

Ostatní provozní výnosy 

Ostatní provozní náklady 

*
Provozní výsledek hospodaření

2020

I . Tržby z prodeje výrobků a  s lužeb

I I . Tržby za  prodej zboží

2018 2019

Výkonová spotřeba   

Označení TEXT

a b  

Dlouhodobý majetek 113000 0 113000 Vlastní kapitál 300 000         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                      Základní kapitál 300 000         

Dl. Hmotný majetek 113 000         Rezervní fond -                      

Ostatní kapitálové fondy

Výsledek hospodaření minulých let -                      

Dl. Finanční 0 0 -                      Výsledek hospodaření běžného období -                      

Oběžná aktiva 687 000         -                       Cizí zdroje 500 000         

Zásoby -                      Rezervy -                      

Dividendy

Pohledávky -                      Závazky -                      

Krátkodobý finanční majetek 687 000         Ostatní dl.závazky - vklad investora 500 000         

Celkem aktiva 800 000         113 000         Celkem pasiva 800 000         

Počáteční 

Dlouhodobý majetek 113000 22600 90400 Vlastní kapitál 1 240 230      

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                      Základní kapitál 300 000         

Dl. Hmotný majetek 113 000         22600 90 400           Rezervní fond -                      

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let -                      
Dl. Finanční 0 0 -                      Výsledek hospodaření běžného období 940 230         

Oběžná aktiva 1 803 773      Cizí zdroje 653 943         

Zásoby 193 015         Rezervy -                      

Pohledávky Závazky 303 943         

Závazek vůči investorům -                      

Krátkodobý finanční majetek 1 610 758     -                      Ostatní dl.závazky - vklad investora 350 000         

Celkem aktiva 1 894 173      51000 90 400           Celkem pasiva 1 894 173      

2018
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Tbl. 33 

 

Tbl. 34 

 

Tbl. 35 

 

Tbl. 36 

 

 

 

 

Dlouhodobý majetek 90400 45200 45200 Vlastní kapitál 4 328 833         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                     Základní kapitál 300 000            

Dl. Hmotný majetek 90 400              45200 45 200         Rezervní fond -                         

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 940 230            

Dl. Finanční 0 0 -                     Výsledek hospodaření běžného období 3 088 603        

Oběžná aktiva 5 066 701         Cizí zdroje 783 068            

Zásoby 289 523            Rezervy -                         

Závazky 683 068            

Pohledávky Závazky vůči investorům

Krátkodobý finanční majetek 4 777 178        -                     Ostatní dl.závazky - vklad investora 100 000            

Celkem aktiva 5 111 901         45 200            45 200          Celkem pasiva 5 111 901         

2019

Dlouhodobý majetek 45200 45200 0 Vlastní kapitál 7 026 453         

Dl. Nehmotný majetek 0 0 -                     Základní kapitál 300 000            

Dl. Hmotný majetek 45 200              45200 -                     Rezervní fond -                         

Ostatní kapitálové fondy

Nerozdělený výsledek hospodaření minulých let 3 088 603        
Dl. Finanční 0 0 -                     Výsledek hospodaření běžného období 3 637 850        

Oběžná aktiva 8 571 676         Cizí zdroje 1 545 223         

Zásoby 318 475            Rezervy -                         

Pohledávky Závazky 1 370 223        

Závazek vůči investorům -                         

Krátkodobý finanční majetek 8 253 201        -                     Ostatní dl.závazky - vklad investora 175 000            

Celkem aktiva 8 571 676         -                     Celkem pasiva 8 571 676         

2020

Rok 0 2018 2019 2020

EAT 940 230              3 088 603           3 637 850           

Odpisy 22 600                 45 200                 45 200                 

Změna stavu zásob 193 015              96 508                 28 952                 

Nevyplacené mzdy 138 020              138 020               138 020              

Nezaplacené daně 165 923              545 048               641 973              

Vyplacení závazku investorovi 175 000              

Výplata investorovi 150 000              250 000               100 000              

CF 923 758              3 166 420           3 476 023           

Investice 597 490 -       

Návratnost 326 268              3 492 688           6 968 711           

Rok Počátek 2018 2019 2020

CF 597 490 -       923 758              3 166 420           3 476 023           

Diskontované CF 597 490 -       803 268              2 394 268           2 285 542           

NPV

IRR

NPV

4 885 588 Kč

206%
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Tbl. 37 

Riziko 

Míra 

dopadu 

Pravděpodobnost 

výskytu Úroveň 

Nový konkurent 3  4  Vysoká 

Špatný odhad tržeb 4  2  Střední 

Zrušení nájemní smlouvy 5  1  Střední 

Odřeknutí spolupráce 

dodavatelů 2  2  Nízká 

Fluktuace zaměstnanců 3  3  Střední 

Nedostatečná poptávka 5  2  Vysoká 

 

Tbl. 38 

 

Riziko Popis Opatření 

Nový konkurent Jelikož se jedná o  zcela 

nový pokrm, který se na 

českém trhu zatím 

nevyskytuje, je 

pravděpodobnost 

vstupu nového 

konkurenta poměrně 

vysoká. Poké bowls jsou 

ve světě populární 

a  v  posledním roce 

vzniklo mnoho nových 

restaurací, které tento 

pokrm nabízí, hlavně 

v  USA a  Asii. 

Naší výhodou je fakt, že 

budeme na trhu první. 

Restaurace se nachází 

v  lukrativní lokalitě, 

v  centru Prahy. Ceny 

jsou nastaveny tak, aby 

pokryly náklady na 

přípravu a  zároveň byly 

přizpůsobeny 

zákazníkům. Interiér je 

zařízen moderně, 

s  přírodními prvky, aby 

se v  něm zákazníci cítili 

co nejpříjemněji. 

Součástí restaurace je 

také fotoautomat. 

Špatný odhad tržeb Tržby byly odhadovány 

podle průměrné denní 

návštěvnosti, která byla 

stanovena na 35% 

celkové kapacity 

restaurace a  průměrné 

denní útraty, kterou 

ukázal průzkum – 

Na začátku je velmi 

důležité odhadovat 

raději nižší tržby a  nižší 

návštěvnost. 

V  pesimistickém 

scénáři byla denní 

návštěvnost stanovena 

pouze na 20% 
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anketa. Pokud by byla 

návštěvnost i  útrata 

nižší, nemusely by být 

zaplaceny náklady 

a  restaurace by 

negenerovala zisky. 

maximální kapacity 

a  i  přesto restaurace 

generovala celkem 

vysoké tržby. 

Zrušení nájemní 

smlouvy 

Pokud by vlastník 

prostor zrušil nájemní 

smlouvu, restaurace by 

si musela najít nové 

prostory a  vše 

přestěhovat. Zrušení 

smlouvy by mohlo vést 

až ke krachu restaurace. 

Před tímto rizikem se 

nelze 100% bránit. Je 

však třeba, pronajímat si 

prostory od prověřených 

a  férových vlastníků, se 

kterými se dá vždy nějak 

domluvit. 

Odřeknutí spolupráce 

dodavatelů 

Odřeknutí spolupráce by 

bylo v  počátku 

nepříjemné, avšak na 

českém trhu se 

vyskytuje mnoho 

dodavatelů surovin, kteří 

by mohli původního 

dodavatele patřičně 

nahradit. 

Je třeba si s  dodavateli 

udržovat dobré vztahy, 

objednávat pravidelně 

a  zejména včas platit 

faktury. Pokud 

nebudeme včas vše 

splácet, je 

pravděpodobné, že 

dodavatel zruší 

spolupráci. 

Nedostatečná poptávka Poptávka po produktu je 

stěžejní. Pokud lidé 

o  Poké bowls nebudou 

mít zájem, je nutné 

změnit celý koncept. 

Proto byla na začátku 

provedena anketa. 

Nejdříve je nutné 

provést analýzu 

zákazníků, či mají 

o  daný produkt zájem. 

Podle výsledků ankety, 

lidé zájem mají a  Poké 

bowls by v  Praze 

ocenili. Pokud by se 

ukázal opak, je třeba 

změnit celý koncept. 
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Tbl. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Analýza trhu 1.12. - 30.12.

Podnikatelský plán

Představení plánu investorovi 2.4. - 4.4.

Sepsání smluv 5.4. - 12.4.

Převzetí pronajatých prostor 13.4.

Administrativa

Rekonstrukce a vybavení prostor

Spolupráce s třetími stranami 2.5. - 16. 5.

Zajištění zaměstnanců

Registrace zaměstnanců 10.7. - 24.7.

Propagace na sociálních sítích

Zahájení provozu 1.9.

1.1. - 31.3.

15.4. - 5.5.

15.4. - 15.6.

1.6. - 1.7.

1.7. - 1.9.

Činnost
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