
 

 

 

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

na Jindřišské ulici. Cílem 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. 
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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. 
 

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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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. 
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