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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení pod-
niku s	rychlým občerstvením. Cílem práce je sestavení plánu, na jehož základě 
je	možné začít podnikat. Současně je zjištěna jeho proveditelnost.  

Práce obsahuje teoretický přehled, Canvas Business Model, analýzy vnitřního a vněj-
šího prostředí, marketingovou strategii, HR plán a projektový realizační plán. Finanční 
stránku projektu hodnotí finanční plán, hlavní kritéria pro hodnocení projektu a analýza 
rizik. 

 

Klíčová slova 

Podnikání, podnikatel, podnikatelský plán, start-up, malé a střední podnikání, rychlé 
občerstvení, finanční plán, analýzy prostředí, HR plán, udržitelnost. 

 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on setting up a fast food company.  The main objective 
of this business plan is to find out how is the project feasible.  

The thesis consists of theoretical overview, Canvas Business Model, internal and exter-
nal environment analysis, marketing strategy, HR plan and project schedule. The finan-
cial section focuses on financial plan, main capital budgeting criteria and risk analysis. 
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Úvod 
Pokaždé, když cestuji po zahraničí, přemýšlím, co u nás v	České	republice chybí, co by 
se dalo zlepšit i o různých konceptech podnikání. V	Amsterdamu mě zaujal koncept 
hranolkáren – jednoduchost, chuť a kvalita přeměněny v	atraktivní business. Myšlenka 
o vlastní hranolkárně mě zaujala natolik, že jsem se rozhodla na jejím základě zpraco-
vat diplomovou práci, abych si ověřila, zda je možné ji zrealizovat.  

Pomocí tohoto podnikatelského plánu si lze utřídit myšlenky o daném nápadu, zana-
lyzovat, zda má na trhu potenciál, připravit se na různé rizikové situace a propočítat, 
kolik je potřeba finančních prostředků na začátek podnikání a zda je vůbec výhodné 
se	do	něj pouštět.  

Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení podniku. Dal-
ším přínosem je ověření vhodnosti zvolené lokality. Diplomová práce je rozdělena 
na	dvě části	– teoretickou a praktickou. Teoretická část umožní vhled do problematiky 
a poskytne teoretický základ. Na tuto část následně naváže praktická část s	jednotli-
vými kapitolami podnikatelského plánu. 

V	praktické části bude podnikatelský nápad shrnut pomocí metody Canvas Business 
Modelu a	popsán metodou zlatého kruhu. Následovat budou analýzy vnějšího pro-
středí, které přispějí k	ověření vhodné lokality. Vnitřní prostředí podniku zhodnotí 
SWOT analýza. Poté bude uvedena marketingová strategie, HR plán a Ganttův diagram 
zobrazí činnosti, které bude potřeba splnit před a při začátku podnikání. Předposlední 
kapitola podnikatelského plánu bude věnována finančnímu plánu, kde budou uvedeny 
rozpočty, plánované objemy prodejů, nákladů, výnosů a plánované účetní výkazy. 
Úspěšnost projektu bude ověřena na základě výpočtu čisté současné hodnoty, vnitř-
ního výnosového procenta a dalších hodnotících kritérií. Pomocí analýzy bodu zvratu 
a	scénářů budou odhalena největší rizika projektu. Tyto poslední dvě kapitoly otestují 
potenciál podnikatelského nápadu. 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
Tato kapitola představuje vhled do problematiky. Definuje, kdo je podnikatel, co je to 
podnikání a podnikavost, také jsou zde představeny formy, na jejichž základě 
lze	v	České republice podnikat. 

1.1 Podnikání a podnikatel 

Podnikání je v	současnosti definováno jako samostatná, soustavná, udržitelná činnost, 
která je z	dlouhodobého horizontu výdělečná. Podnikatel tuto činnost provádí 
na	vlastní odpovědnost za účelem zhodnocení investovaného kapitálu a dosažení 
zisku. Snaha je také o maximalizaci tržní hodnoty daného podniku. Dále je nezbytné, 
aby tato činnost byla dostatečně konkurenceschopná a uspokojovala potřeby nejen 
svých zákazníků, ale také svých zaměstnanců a dalších skupin, které mají na tomto 
podniku nějaký zájem. Všechny tyto aspekty musí odrážet aktuální podmínky globál-
ního prostředí (Občanský zákoník, 2012 cit. podle Martinovičová, Konečný a Vavřina, 
2014, s. 10). 

1.1.1 Podnikání 

Podnikání je činnost, při které je potřeba dokázat pracovat s	příležitostmi. Ty, podnika-
tel, neustále hledá, objevuje a využívá ve svůj prospěch i pro vykrývání mezer, které se 
na trhu vyskytují. To, bez čeho by se podnikání neobešlo jsou podnikatelská rozhod-
nutí, schopnost a odhodlanost znovu rozdělit disponibilní zdroje a překročit zaběhlé 
stereotypy. Především, pokud se jedná o navrhování a zavádění nových možných ře-
šení. Při těchto rozhodnutích je nutné, aby byl podnikatel připraven a ochoten čelit ne-
vyhnutelnému riziku, které se může v	případě vidiny potenciálních ekonomických 
úspěchů objevit (Martinovičová, 2006 cit. podle Martinovičová, Konečný a Vavřina, 2014, 
s. 10). 

Veber, Srpová a kol. (2005, s. 15) navazují s obecnými rysy podnikání. Dle jejich názoru 
sem patří kreativní a iniciativní přístupy, přidaná hodnota, předpoklad přijetí a kalkulo-
vání s rizikem a neúspěchem, cyklický proces a cílevědomá činnost. 

1.1.2 Podnikatel 

Podnikatel je osoba, která vykonává činnost podnikání, která je definována výše. Veber, 
Srpová a kol. (2005, s. 17) definují podnikatele jako osobu, která realizuje podnikatelské 
aktivity s vědomým rizikem možnosti rozšíření kapitálu podniku i, v horším případě, 
jeho ztráty. Podnikatel rozpoznává příležitosti, je schopen zmobilizovat a využívat 
vlastní nebo cizí zdroje a prostředky k tomu, aby dosáhl stanovených cílů a je ochoten 
podstoupit riziko, které s tím souvisí. Podnikatel investuje prostředky, úsilí, čas a jméno 
na vlastní zodpovědnost s vědomím rizika a s cílem dosáhnout finančního, ale také 
osobního uspokojení. 
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1.1.3 Podnikavost 

Podnikavost, nebo v anglickém překladu „spirit of enterprise“ je pojem, který se neod-
myslitelně s podnikatelem, s podnikáním a s podnikem pojí. Lze ho interpretovat jako 
způsobilost vyhledávat a nacházet nejlepší možné řešení. Vykládá se také jako neu-
stálé dosahování nejlepších výsledků při snaze o co nejmenší riziko. Obecnější definice 
říká, že podnikavost je jakákoliv činnost, která je zaměřena na objevování nových pří-
ležitostí, které jsou převedené do reálných činností. Jejich výsledky jsou splněním ně-
jakého záměru, většinou ekonomického (Veber, Srpová a kol, 2005, s. 16-17). 

1.2 Formy podnikání 

V České republice existuje základní rozdělení podnikání, a sice podnikání fyzických 
osob a podnikání právnických osob, které se dále dělí. 

1.2.1 Podnikání fyzických osob 

V	případě, že chce fyzická osoba začít podnikat, musí splňovat určité podmínky. 
Pro	provozování živnosti musí splnit podmínky všeobecné i zvláštní, které jsou určeny 
na	základě druhu podnikání – živnosti řemeslné, vázané, volné a koncesované. 

Živnostenské podnikání se řídí živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb.), který 
rozeznává dva základní druhy živností – ohlašovací a koncesované. U ohlašovacích živ-
ností vzniká oprávnění na provozování živnosti ohlášením na živnostenském úřadě. 
U	koncesovaných živností vzniká právo na provozování živnosti dnem, kdy nabyde roz-
hodnutí o udělení koncese právní moci. 

1.2.1.1 Ohlašovací živnosti 

Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti řemeslné, vázané a volné.  

Řemeslné živnosti  

Těmto živnostem se věnuje příloha č. 1 v	živnostenském zákoně (ŽZ). Podmínkou je	od-
borná způsobilost, která je uvedena v §21 a §22 (ŽZ). Tuto způsobilost je možné pro-
kázat doložením vzdělání, které je požadováno v	daném nebo příbuzném oboru, do-
kladem dokládajícím rekvalifikaci, doklad o jednoleté praxi, nebo výkonem šestileté 
praxe v	daném oboru. Jedná se například o	pekařství, truhlářství a hostinské činnosti.  

Vázané živnosti 

Podmínkou je odborná způsobilost. Patří sem například vodní záchranná služba, pro-
vozování autoškoly, či činnost účetních poradců. Těmto živnostem a jejich podmínkám 
se věnuje ŽZ příloha č. 2. 

Volné živnosti 

U těchto živností je vyžadováno pouze splnění všeobecných podmínek (§ 6 odst. 1), 
např. svéprávnost a bezúhonnost. Patří sem například fotografické služby, oprava 
obuvi a realitní činnost. Těmto živnostem se věnuje ŽZ příloha č. 4. 
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1.2.1.2 Koncesované živnosti 

Mezi koncesované živnosti patří především činnosti, na které je vázáno povolení státní 
správy prostřednictvím zvláštního právního předpisu. Patří sem například provozování 
pohřební služby, ostraha majetku, nebo ohňostrojové práce. Těmto živnostem se	vě-
nuje ŽZ příloha č. 3. 

1.2.2 Podnikání právnických osob 

Právnická osoba může podnikat jako obchodní korporace – společnost s	ručením 
omezeným (s.r.o., spol. s	r.o.), akciová společnost (a.s.), komanditní společnost (k.s.), 
nebo veřejná obchodní společnost (v.o.s.). Případně lze podnikat jako družstvo. V	ČR 
jsou nejčastější kapitálové obchodní společnosti – s.r.o. a a.s. 

Společnost je zpravidla zakládána společenskou smlouvu a zakladatelskou smlouvu 
v	případě více společníků, nebo zakladatelskou listinu, kdy je zakladatel jen jeden. 
Je	nezbytné, aby byly podpisy na smlouvě, případně listině, úředně ověřeny. Společen-
ská smlouva u s.r.o. a zakladatelská smlouva u a.s. i zakladatelská listina je ve formě 
notářského zápisu (Start podnikání, Ó2018). 

1.2.2.1 Společnost s	ručením omezeným 

Společnost zakládá jeden až padesát společníků, kdy je minimální základní kapitál 
1	Kč. V	případě nepeněžitého vkladu je oceněn znaleckým posudkem. Nejdříve, když 
se všichni vlastníci shodnou na znění společenské smlouvy a ztvrdí ji svým podpisem, 
je společnost založena. Následně (maximálně do 6 měsíců), zápisem do obchodního 
rejstříku (OR), společnost vzniká. Společnost ručí za své závazky do výše svého ma-
jetku. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů. Ručí tedy 
i	společník, který svůj vklad splatil.  

Nejvyšším orgánem s.r.o. je valná hromada, která se koná minimálně jednou za rok 
a	schvaluje rozdělení zisku, účetní uzávěrku a jiné. Statutárním orgánem jsou jedna-
telé. Třetím orgánem je dozorčí rada, která se vytváří nepovinně a jejíž úkolem je do-
hled na činnost jednatelů, předkládá zprávy valné hromadě. 

1.2.2.2 Akciová společnost 

Společnost zakládá jeden zakladatel, který je právnickou osobou nebo dvěma a více 
fyzickými osobami. Základní kapitál (ZK) společnosti je alespoň 2	000	000 Kč. Návrh 
na	zápis do OR předkládá představenstvo a následně je podepsán všemi členy před-
stavenstva. A.s. ručí za své závazky celým majetkem, akcionáři neručí žádným majet-
kem. Majetek a.s. je rozdělen na konkrétní množství akcií s	tržní hodnotou.  

Nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada, statutárním orgánem je představenstvo 
a	třetím orgánem je dozorčí rada (Zákon č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních společ-
nostech a družstvech, 2012). 
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2 PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZÁMĚR 
Co je vlastně hlavní podstatou podnikatelského plánu? Představuje pomůcku pro utří-
dění toku myšlenek ohledně podnikatelského nápadu a přidělení jim jednoznačnost 
skrze formulaci slov. Na jeho základě je možné spočítat, zda se vrátí vložené finanční 
prostředky. Vypracovaný dokument slouží i pro získání financí od banky či investora 
i	pro analýzu a odhad rizik spojených se změnou v	současném business modelu. 
Tento	plán lze zrealizovat na základě analýz trhu, produktu a propočtů návratnosti vlo-
žených investic do daného nápadu (Svobodová, Andera, 2017, s. 69). 

2.1 Sestavení podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán se tvoří v	případě, zahájení podnikání, změny strategie nebo růstu 
podniku, dále při vstupu dalšího vlastníka a v	čase změny. Dokument je možné vytvořit 
v	podstatě kdykoli, když se objeví potřeba ověření proveditelnosti nového podnikatel-
ského nápadu. 

Plán se většinou sestavuje pro více zájmových stran, kdy je však obsahově v zásadě 
stejný. Mezi tyto strany patří například investoři, banky a poskytovatelé dotací. Pokud 
ale není potřeba tvořit plán z	důvodu dostatečných finančních prostředků, je vhodné 
ho sestavit jen pro podnikatele samotného. Jelikož dokument obsahuje hned několik 
aspektů najednou, získá podnikatel komplexnější náhled na svůj byznys. Tedy z	hle-
diska lidských zdrojů, financí, kapacit a chování na trhu. Dále si podnikatel ujasní ná-
vaznost potřebných kroků, které vedou k	danému cíli (Svobodová, Andera, 2017, s. 70). 

Před začátkem realizace podnikatelského nápadu je důležité si ověřit jeho života-
schopnost a reálnost (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 14). 

Sestavením podnikatelského plánu se zjišťuje, kolik a jakých finančních prostředků 
je	nutné sehnat, jaké jsou kapacitní možnosti podniku a zda budou plánované inves-
tice dostačující. Dále se zjišťuje, co je nutné zajistit, než se zahájí podnikání a co lze 
očekávat po zahájení. Budoucí podnikatel si také ověřuje, zda bude efektivnější zahájit 
podnikání samostatně nebo v	týmu. V	byznys plánu se dále odhaduje objem příjmů 
v	budoucnu, který se porovná s	předpokládanými výdaji. V	neposlední řadě se ověřuje, 
zda má daný produkt na trhu potenciál (Svobodová, Andera, 2017, s. 69). 

2.2 Struktura podnikatelského plánu 

Existují různé struktury podnikatelského plánu, jelikož má každý jiný účel, pro který 
je	tvořen. Není předepsána žádná závazná forma. Pokud se sestavuje plán například 
pro investora, není tolik rozsáhlý jako plán pro banku, kde se často objevuje i splátkový 
kalendář. Plány se také mohou různě aktualizovat podle aktuálních potřeb. 

I přesto, že není žádná přesná forma, jak by měla struktura byznys plánu vypadat, exis-
tuje základní struktura, podle které se může plán dále rozvíjet a odchylovat. (Svobo-
dová, Andera, 2017, s. 70-71).  
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Veber a Srpová (2008, s. 98-99) souhlasí s	tvrzením ohledně nepředepsané struktury 
podnikatelského plánu. Dodávají však, že by měl být srozumitelný, kdy není potřeba 
prezentovat několik myšlenek v	jedné větě, ale spíše vybrat ty	trefné a jasné. Vhodné 
je text v plánu prokládat tabulkami, čísly i schématy. Dbát by se mělo i na logičnost, 
pravdivost a reálnost. Toho se dosáhne tak, že jsou tvrzení a	myšlenky doplněny fakty. 
Plán by měl být stručný a jasný, ale měl by obsahovat všechny nezbytné informace. 
Samozřejmostí by měla být identifikace rizik, která dodá na věrohodnosti celkového 
plánu. 

2.2.1 Shrnutí 

Shrnutí je stručný popis toho, co je rozepsáno a zpracováno na dalších stranách po-
drobněji. Shrnutí by mělo být natolik zajímavé, aby si ten, kdo ho právě čte, chtěl pře-
číst i zbylé stránky plánu včetně podrobností (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, 
s. 16).  

Pinson (2008, s. 21) upozorňuje na zodpovězení otázek ohledně vlastníků společnosti, 
předmětu podnikatelského plánu, svých motivech, kam chce podnik směřovat a	jak se 
ke svým cílům dostane. Dle Srpové a kol. (2011, s. 16) by dále neměla chybět poznámka 
k	trhu a aktuálním trendům. A v	neposlední řadě také nejdůležitější finanční informace, 
například celková potřeba kapitálu a jeho náročnost, cizí zdroje a případná délka finan-
cování, schopnost splácet cizí zdroje a úroková sazba. 

Finch (2013, s. 5) zakládá na důležitosti prvního dojmu. Tato část by měla být přesvěd-
čivá, dobře strukturovaná a přehledná, bez jakýchkoliv chyb v	číslech či gramatice 
a	měla by zahrnovat informace, které podporují následující části. 

Svodová a Andera (2017, s. 74) dodávají, že je vhodné tuto část shrnout na jednu 
stránku formátu A4. Navazují s	dalšími body, které by měly na začátku byznys plánu 
zaznít – zkrácený popis trhu, na který se bude cílit a jeho velikost, byznys model 
a	jak	bude podnik vydělávat a jaká bude požadovaná velikost zdrojů, ze kterých 
se	bude podnik financovat včetně odhadu návratnosti.  

Simon Sinek (2013, s. 51) doplňuje, že by žádné firmě nemělo chybět firemní „proč“, 
od	kterého se vše v	podniku odvíjí, a které rozhoduje o tom, zda bude podnik úspěšný 
a	schopný odlišit se od konkurence. 

2.2.2 Popis podnikatelské příležitosti 

Před přečtením této části je rozhodnuto, zda bude chtít daný čtenář pokračovat 
ve	čtení. Předpokladem je zájem o více informací. Je tedy nezbytné pokračovat ve vy-
právění firemního příběhu (Finch, 2013, s. 6). Čtenář je zde seznámen s	produktem, 
což	je služba, výrobek nebo zkombinování obou dvou. Obsahuje také informace 
o	vlastníkovi firmy. Konkrétnější popis firemního týmu je rozveden v	části personálního 
zabezpečení. 
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Měl by zde být uveden popis produktu, zda se jedná o službu či výrobek, dále jaká 
je	konkurenční výhoda, jaké jsou legislativní požadavky, v	čem je podnik výjimečný 
a	proč právě on má nejlepší předpoklady. Podnik zde uvádí svou právní formu podnik 
a harmonogram realizace (Svobodová, Andera, 2017, s. 76). 

Srpová, Svobodová, Skopal a Orlík (2011, s. 16-22) souhlasí a doplňují, že by neměla 
chybět ani obhajoba proč je nyní nejvhodnější doba pro realizaci nápadu a že má pod-
nikatel pro realizaci jen ty nejlepší předpoklady. Dle nich nesmí chybět popis zákazníků 
ani jaký užitek pro ně produkt bude mít. Stanoveny a rozepsány musí být cíle podniku, 
vlastníků firmy včetně informací o organizační struktuře, pracovnících a poradcích. 

2.2.2.1 Popis produktu 

Popis podnikatelského nápadu je promyšlený a ucelený. Po přečtení první věty, 
kde	je	nejpřesnější popis musí být jasné, o co se jedná. Po první shrnovací větě 
je	možné se věnovat popisu produktu více detailně. V	této části je vhodné ilustrovat 
produkt použitím vhodných fotografií či schémat (Svobodová, Andera, 2017, s. 77). 

2.2.2.2 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda by měla být jasná ještě před tím, než se podnikatel do realizace 
nápadu vůbec pustí. Těžko se uplatní na trhu podnik, který není oproti ostatním ničím 
odlišný. Zákazník, který je zvyklý na konkurenční produkt, přejde na nový jen díky ně-
jaké změně a konkurenční výhodě nového produktu. Konkurenční výhodu lze spatřit 
například v ceně, která je ale z	dlouhodobého hlediska špatně udržitelná. Dále v	kva-
litě, značce, nebo v přístupu k	zákazníkovi a doplňujícím servisu. Největší výhodou 
je	určitá inovativnost daného produktu (Svobodová, Andera, 2017, s. 77).  

Sinek (2013, s. 59-61) zastává názor, že není důležité hledat konkurenční hodnotu v	od-
lišení se pomocí krátkodobých novinek, ale spíše z	dlouhodobého hlediska. Je to pře-
devším schopnost prodat své firemní proč, díky kterému budou zákazníci ve firmu vě-
řit. To se pojí s	hodnotami, názory a postoji, které podnik zastává. Pokud se do nich 
vžije i zákazník, získá firma jeho loajalitu a má takřka vyhráno.  

2.2.2.3 Úspěch právě tohoto nápadu 

Tato část je určena pro odhalení silných stránek nápadu a zaměření se na ně. To je	je-
den z	předpokladů uspění na trhu. Vlastník si je tedy musí uvědomit a následně s	nimi 
seznámit možné investory. Je zde prostor pro představení samotného investora a pří-
padné přiložení životopisu mezi přílohy podnikatelského plánu (Svobodová, Andera, 
2017, s. 79). 

2.2.2.4 Právní forma 

Ještě před samotným podnikáním je důležité vybrat právní formu podnikání. Podnikat 
lze dle živnostenského zákona, jiných zvláštních předpisů, v	nezávislém povolání, 
nebo	v	zemědělství. U těchto možností se jedná o osoby samostatně výdělečně činné. 
Je	možnost podnikat i jako právnická osoba. K	tomu je rovněž nezbytné živnostenské 
oprávnění, nebo jiné příslušné oprávnění, případně odpovědný zástupce (Svobodová, 
Andera, 2017, s. 80). 
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2.2.3 Analýza prostředí 

Pro porozumění vnějšímu i vnitřnímu podnikatelskému prostředí je nezbytné, aby byly 
provedeny analýzy. V	této kapitole je popsáno makroprostředí – PEST analýza a mikro 
prostředí – Porterova analýza 5 sil. Pro analýzu vnitřního prostředí je využita SWOT ana-
lýza. 

2.2.3.1 PEST 

Pro podnik je důležité, aby měl zmapované své vnější prostředí. Jednou z	nejpoužíva-
nějších analýz pro zanalyzování makro prostředí je právě PEST analýza. Obsahuje fak-
tory politické a legislativní, ekonomické, sociální a demografické i technologické. 
Tyto	faktory mají dopady na výkon podniku. Z	tohoto důvodu je nezbytné je zanalyzo-
vat a	odhadnout jejich dosah, co se ovlivnění úspěšnosti podniku týče.  

Politické a legislativní faktory 

Se zaváděním nového produktu se pojí určité politické a legislativní požadavky a jiná 
omezení. Proto, aby se předešlo případným komplikacím, je nezbytné se s	nimi sezná-
mit ještě před tím, než je produkt na trh uveden (Svobodová, Andera, 2017, s. 78). 

Pod politické faktory patří regulace ze strany vlády, či další legislativní faktory, které 
mohou ovlivnit podnikatelské a obchodní prostředí. Tato část analýzy zahrnuje politic-
kou stabilitu, regulaci obchodu, daní, bezpečnosti práce a práv spojených se zaměst-
naností (PESTLEAnalysis,	Ó2018).  

Mezi běžné legislativní požadavky patří předpisy požární a bezpečnostní, hygienické 
požadavky, licence a koncese. Podmínky diktuje zákoník práce, zákon o obchodních 
korporacích, živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o hygieně potravin a jiné 
(Svobodová, Andera, 2017, s. 78). Pozornost by měla být věnována nejen požadavkům 
české legislativy, ale také evropské. 

Zmíněné faktory mohou pro podnik představovat jak příležitost, tak i hrozby. Politická 
situace není vždy jasně předvídatelná. To platí i pro legislativu, která usměrňuje pod-
nikání a upravuje jeho směr. Zejména mezinárodní podniky ovlivňuje zahraniční poli-
tika, obchod i zahraniční výsledky voleb (Sedláčková a Buchta, 2006, s. 16-17). 

Ekonomické faktory 

Za pomoci těchto faktorů mohou podniky lépe identifikovat své ekonomické prostředí 
a odhalit různé dopady. Patří sem například míra nezaměstnanosti, ekonomický vývoj 
a také hospodářský cyklus dané země (PESTLEAnalysis, Ó2018). 

Sedláčková a Buchta (2006, s. 17) upozorňují na vliv makroekonomických trendů. Po-
kud ekonomika roste, lze očekávat růst spotřeby, větší šance na trhu a naopak. Ukaza-
telem, který ovlivňuje stabilitu ekonomiky dané země je míra inflace. Pokud	bude příliš 
vysoká, může omezovat ekonomický rozvoj. 
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Sociální a demokratické faktory 

Tyto faktory, mapující sociální, demokratické i kulturní prostředí zahrnují elementy 
jako	jsou demografie, kulturní návyky, životní styl a vzdělání svých potenciálních zá-
kazníků. Tímto faktorem se podnik nejvíce propojuje se svými zákazníky, a může tak 
produkt uzpůsobit jejich potřebám (PESTLEAnalysis,	 Ó2018). Sedláčková a Buchta 
(2006, s. 18) dodávají, že identifikování a definování trendů v	tomto prostředí je klíčové 
v	boji o zákazníky a celkově vede k	lepší konkurenceschopnosti podniku. 

Technologické faktory 

Zkoumáním technologického prostředí jsou odhaleny faktory ovlivňující zaváděný pro-
dukt, případně celý podnik, ať už pozitivně, nebo negativně. Vlivy jsou především 
ze	strany internetu, ochoty vlády utrácet za výzkum nových technologii, technologický 
pokrok jako takový, a také obecně životní cyklus technologií (PESTLEAnalysis,	Ó2018). 

2.2.3.2 Porterova analýza pěti sil 

Pro analýzu a pochopení mikroprostředí je nejčastěji užíván model pěti sil, který ma-
puje vyjednávací schopnost zákazníků, vyjednávací schopnost dodavatelů, hrozby 
ze	strany substitučních produktů a vstupu nových konkurentů na trh. Poslední faktor 
je zaměřený na konkurenci uvnitř odvětví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Vyjednávací schopnost zákazníků 

Míra vlivu zákazníků se odvíjí od jejich schopnosti vyjednávat. Tento faktor může firmy 
nutit ke	snižování cen, úpravě kvality nebo poskytování dodatečného servisu. To vede 
až k	ovlivnění výnosnosti firmy. Síla zákazníků stoupá s	jejich omezeným množstvím 
a	velkým množstvím produktů, které je na trhu k	dispozici (Michaux a Cadit, 2015, s. 8). 
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Obrázek 1 Porterova analýza pěti sil 
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Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Obdobně jako u vlivu zákazníků je to i s	vlivem dodavatelů, kteří si mohou diktovat 
podmínky, co se kvality či cen týče, a tím ovlivnit prosperitu firmy. Síla roste v	případě, 
kdy mají dodavatelé více odběratelů, nebo pokud dodávají produkt, který nemá 
na	trhu substitut (Michaux a Cadit, 2015, s. 8). 

Svobodová a Andera (2017, s. 71) dodávají, že by v	této části měly být zmíněny prvky, 
které vstupují do daného produktu. Dále by mělo být uvedeno, jak je zabezpečen styk 
s	dodavateli, jaké jsou náklady a jednotlivé vstupy. Tato analýza je velice důležitá 
pro	celý chod podniku. Při jejich výběru je nutno brát zřetel na jejich spolehlivost 
i	na	závislost na jednom, či	více dodavatelích. Pokud má firma jednoho hlavního doda-
vatele, hrozí riziko pokaždé, co změní cenu, strategii, či trh zcela opustí. V analýze by 
měly být promítnuty také jednotlivé vstupy u konkrétních dodavatelů. Tyto vstupy jsou 
pro firmu budoucími náklady, proto je nezbytné, aby byly kompletní. Nekompletnost 
vstupů se může promítnout v	chybném sestavení finančního plánu.  

Tyto náklady jsou externí a patří sem například IT služby, úklid, účetnictví či bezpeč-
nostní služba. Náklady je z	praktických důvodů vhodné rozdělovat podle skupin. Zvlášť 
se tedy uvádí dlouhodobý majetek, provozní náklady a jednorázové náklady. Ve fi-
nančním plánu je nutné pracovat i s	náklady na personální zajištění. Ty jsou uvedeny 
samostatně (Svobodová, Andera, 2017, s. 90).  

Hrozba substitučních produktů 

Substituční produkty nabízejí alternativy k	produktům, které poskytuje daná firma 
v	souvislosti s	přizpůsobením se inovačnímu prostředí či podobným potřebám zákaz-
níků. Hrozbou se stanou v	okamžiku, kdy představují produkt lepší kvality, mají nižší 
náklady na dopravu, nebo je jejich celková cena nižší (Michaux a Cadit, 2015, s. 9). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nové konkurence může zamíchat a naprosto změnit stávající prostředí i pozici 
skrze lepší vyhovění potřebám zákazníků, nižší ceny nebo splněním daných politických 
aspektů. Ohrožení roste, pokud na podnikání či produkt nejsou potřebné vysoké počá-
teční náklady nebo nefigurují jiné bariéry. Hrozbou jsou i neloajální zákazníci, či slabá 
značka firmy. Noví konkurenti se mohou na trhu objevit i díky politice daného státu, 
která poskytuje pomoc novým podnikům (Michaux a Cadit, 2015, s. 9-10). 

Konkurence uvnitř odvětví 

Rivalita mezi podniky na trhu může podnik velmi silně ovlivnit. Účastníci neustále sou-
peří o získání většího podílu na trhu a nové zákazníky. Boj se svádí především prostřed-
nictvím nízkých cen, neustálým vylepšováním produktů a celkovým marketingem spo-
lečnosti. Nejvíce pak propagováním své společnosti (Michaux a	Cadit, 2015, s. 10). 
I	přesto, že se mnohdy zdá, že v	daném segmentu neexistuje konkurence, není to tak. 
Konkurenci může představovat i firma, která provádí určitý produkt jiným způsobem. 
K	firmám, které představují konkurenci patří tedy ty, které vystupují na stejném cílo-
vém trhu se stejnými nebo podobnými produkty, ale také ty, které mohou konkurenci 
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představovat v	budoucnu (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 16-22). Podrobné 
analýzy konkurence jsou však velmi časově náročné a ve finále přinesou podniku 
jen	nepatrnou přidanou hodnotu. Podstatou analýzy je nalézt příležitosti pro zjištění 
a	rozšiřování konkurenční výhody, především z	důvodu odlišení se. Analýza se provádí 
také kvůli zjištění, zda je potřebné konkurenční prostředí sledovat, popřípadě jak často. 
V	některých oborech je nutné sledovat konkurenci měsíčně, jinde stačí jen ročně. 
U	analýzy se volí kritéria pro výběr konkurenčních podniků, probíhá jejich výběr a jsou 
popsána jednotlivá kritéria. Mezi kritéria patří například produkt, lokalita, cena a servis 
(Svobodová, Andera, 2017, s. 87).  

2.2.3.3 SWOT analýza 

Tato analytická technika byla původně vytvořena pro hodnocení celé organizace, 
má	však široké využití. Lze ji použít pro hodnocení podniku, produktu i pro osobní hod-
nocení (ManagementMania, Ó2011-2016).  

Velíšková (2014, s. 38) zdůrazňuje složení analýzy z	mapování silných stránek (stren-
ghts) a slabých stránek (weaknesses) podniku, příležitostí (opportunities) i hrozeb 
(threats). Pro vytvoření a použití úspěšné marketingové strategie je nezbytné, 
aby	podnik dokázal zhodnotit své silné i slabé stránky (analýza S-W), a také rozpoznal 
příležitosti a hrozby (O-T). 

Cílem této analýzy je objevit, definovat a omezit slabé stránky podniku, posilovat silné 
stránky, vyhledávat a rozvíjet příležitosti a poznat hrozby. 

Při sestavování analýzy je nutno se zaměřit se na klíčové faktory, dlouhý výčet těch 
nepodstatných pouze zbytečně rozmělní pozornost. Dalším krokem je uvést fakta 
a	objektivní faktory, není zde prostor pro spekulace či vlastní domněnky. Nejlepší 
je	analýzu konzultovat v	týmu, a to z	důvodu potvrzení, nebo vyvrácení důležitosti či 
objektivnosti. Jednotlivé faktory jsou následně rozděleny do čtyř kvadrantů. To po-
může přehlednosti a jejich zhodnocení dopomůže k	dalším krokům. Silné stránky po-
mohou k	vyžití příležitostí (S-O). Ty lze využít pro eliminaci či omezení slabých stránek 
(W-O), silné stránky mohou odvrátit hrozby (S-T). Také je možné zhodnotit vztah mezi 
hrozbami a slabými stránkami, kde je snahou je snížit (W-T). Během analýzy se mohou 
vynořit nové faktory, které mohou mít na analýzu vliv (ManagementMania, Ó2011-
2016). 

Při analýze příležitostí a hrozeb se bere v	potaz ekonomické prostředí, dále pak legis-
lativní, demografické, kulturní, sociální, technické i vliv globálního prostředí. Cílem 
je	nalezení atraktivních příležitostí a vyhnutí se hrozbám. Pozornost je potřeba věnovat 
všem faktorům, zejména pak konkurenci. Podnik hodnotí vyhlídnuté příležitosti z	po-
hledu atraktivity a pravděpodobnosti úspěchu. Zhodnocení příležitostí je vhodné pro-
vést na základě matice příležitostí (Vaštíková, 2014, s. 38). 
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Zdroj: upraveno podle Vaštíkové (2008, cit. podle Vaštíková, 2014, s. 39)  

Atraktivita může představovat potenciál trhu a pravděpodobnost úspěchu možnosti 
podniku z	hlediska kapacity (Vaštíková, 2014, s. 39). 

2.2.4 Marketingová strategie 

V	období turbulentního světa, kdy není jasné, co bude následovat, je žádoucí sledovat 
trendy a správně se rozhodovat. Sestavení marketingové strategie i plánů a popřípadě 
jejich včasná změna a přizpůsobení aktuálnímu stavu trhu jsou zásadní pro úspěch 
celého podniku. Všechny tyto činnosti určují, jakým směrem se bude firma uchylovat. 

Dle Kotlera a Kellera (2013, s. 65) je zásadním prvkem marketingového procesu pro-
myšlená a kreativní strategie a plán, podle čehož lze řídit marketingové aktivity. Pro	vý-
voj té správné marketingové strategie je nalezení rovnováhy mezi flexibilitou a disci-
plínou. Podniky musí všechny kroky odvíjet od jádra strategie, kterou musí zároveň 
i	vylepšovat. Současně s	tím je nezbytné vyvíjet samostatné strategie pro všechny vý-
robky a služby, které podnik poskytuje. 

Obecně lze říci, že marketing a správně zvolená kombinace marketingových nástrojů 
je zásadní pro úspěšný prodej produktů i pro prosperitu a možnost růstu firmy. Samo-
zřejmě je důležitá i kvalita, cena a celkové provedení produktu, který má v zákazníkovi 
vzbudit zájem. Bez správně cíleného marketingu se však nedostane k požadovanému 
segmentu, a tudíž nebude firma vzkvétat, ale spíše bojovat o přežití.  

Marketingová strategie řeší tři základní typy rozhodnutí. Rozhodnutí o cílovém trhu, 
o	pozici produktu na trhu a o marketingovém mixu (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 
2011, s. 22-27). Se zohledněním rychle se měnící doby je jednou z	možností vybudo-
vání a udržení konkurenceschopného podniku, vytvoření silné značky či dosažení 
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excelentní pověsti v	oblasti společenské odpovědnosti, kdy je možné změnit zave-
dené přístupy (Kotler P., Kotler M., 2013, s. 159). 

2.2.4.1 Poskytování hodnoty 

Úkolem každého podniku je poskytování hodnoty zákazníkům a zároveň generování 
zisku. Ve	 vysoko-konkurenčním	 prostředí, kdy mají zákazníci nejen více informací, 
ale	také možnost nekonečného výběru, může být firma úspěšná jen tehdy, pokud bu-
dou neustále zlepšovat poskytování hodnoty a pomocí toho dávat tu nejvyšší hodnotu. 

Konkurenceschopná firma je nucena navrhovat a vytvářet výrobky pro dobře defino-
vané trhy, proto musí být marketing na začátku jakéhokoliv plánování. Při tvorbě stra-
tegie a plánu se zohledňuje poskytovaná hodnota. V	tomto procesu je první fází volba 
hodnoty, kdy se segmentuje trh, cíl i konkurence. STP neboli segmentation, targeting a 
positioning, jsou základem strategického marketingu. Druhá fáze je poskytování hod-
noty, kdy se konkrétněji určují vlastnosti výrobku, cena i distribuce. Ve třetí fází je	hlav-
ním úkolem komunikace této hodnoty pomocí prodejní síly, komunikačního nástroje, 
například internetu, který oznamuje existenci výrobku. (Kotler a Keller, 2013, s.	65). 

2.2.4.2 STP 

Při realizaci podnikatelského nápadu lze být úspěšný pouze tehdy, nalezneme-li trh, 
kde je potenciál pro zájem o produkty a možnosti se na trhu dále rozvíjet. V	plánu proto 
nesmí chybět informace o celkovém trhu, kde je také vymezen cílový trh včetně popisu 
charakteristických znaků. Odhadnutí a přesné definování potřeb a přání zákazníků je 
pro úspěch klíčový. Není však výhodné přizpůsobit produkt každému jednotlivému zá-
kazníkovi, proto je nutné zákazníky segmentovat. Segmentace se provádí na	základě 
kritérií, například podle požadavků na kvalitu a cenu, použití, nákupních motivů. Bere 
se v	potaz také kritérium tvorby ceny, zaměření reklamy, modifikace produktů a zamě-
ření prodeje. Následně probíhá ověřování, zda byly segmenty zvoleny správně. Ověřo-
vání probíhá pomocí dalších kritérií, např. velikost a potenciál růstu segmentu, vyme-
zení se vůči konkurenci a jejich produktům, dostupnost zákazníků, soulad potřeby zá-
kazníka a produktu (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 16-22). 

Segmentation (segmentace) 

Segmentací se zjišťují jednotlivé skupiny, které je možno oslovit k	nákupu produktu. 
Při následném výběru tržní skupiny je potřeba brát v	potaz různě faktory včetně etic-
kých, aby se předešlo možné pozdější kritice za zaměření se na lehce ovlivnitelné 
a	zranitelné segmenty. 

Geografická segmentace 

Tato segmentace rozděluje trh na jednotlivé země, národy, města nebo čtvrti. 
Je	možné provozovat podnik hned v	několika různých částech najednou, pak je ale po-
třeba zohlednit různé potřeby, přání a tužby zákazníků v	jednotlivých oblastech (Kotler, 
2007, str. 464) 
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Demografická segmentace 

Tento druh segmentace probíhá především na základě věku, pohlaví, velikosti rodiny, 
příjmu, etapy životního cyklu rodiny či národnosti a podobně. Faktory z	této skupiny 
patří mezi nejužívanější základy segmentace. To především z	důvodu úzké prováza-
nosti změn potřeb, přání či tužeb se zmíněnými proměnnými (Kotler, 2007, str. 467). 

Psychografická segmentace 

Psychografická segmentace znamená rozdělení trhu podle životního stylu, povaho-
vých charakteristik, hodnot či společenské třídy. Lidé, kteří patří do stejné skupiny 
podle geografických i demografických faktorů se mohou lišit na základě psychografic-
kých rysů (Kotler, 2007, 470-471). 

Behaviorální segmentace 

Tato segmentace dělí zákazníky do jednotlivých skupin na základě znalostí, použití 
produktu, různých postojů či zpětné vazby na produkt. Mnoho odborníků se přiklání 
k	názoru, že právě behaviorální faktory jsou základem pro vytvoření segmentů. Je zde 
možno segmentovat podle příležitosti, kdy záleží na tom, kdy zákazníka napadne uči-
nit nákup, kdy ho zrealizuje a kdy nakoupené věci užije. Dále je možno brát ohled 
na	očekávaný užitek z	produktu, uživatelský status a frekvenci užívání.  (Kotler, 2007, 
472-474) 

Targeting (zacílení) 

Po segmentaci je dalším krokem vybrat cílový segment. Jednou ze třech obecných 
strategií pro výběr a	oslovení cílové skupiny je diferencovaný marketing. U toho 
je	pro	každý segment navržen konkrétní marketingový mix. Další strategií je koncen-
trovaný marketing, kdy je pro vybrané segmenty navržen jeden společný marketin-
gový mix na	základě jejich společných charakteristik. Poslední strategií je nediferen-
covaný marketing, který je zvolen, pokud se charakteristiky segmentů téměř neliší. 

Nediferencovaný marketing 

Dle Kotlera (2007, s. 486-487) tuto strategii zvolí firma ve chvíli, kdy jsou rozdíly 
mezi	segmenty přehlédnutelné, nemají zásadní vliv na rozhodnutí podniku. Snahou 
firmy je jedinou nabídkou oslovit najednou celý trh. 

Zdroj: upraveno podle Kotlera (2007, s. 487) 

Nabídka této strategie se nezaměřuje na rozdíly mezi segmenty, nýbrž na potřeby, 
které mají společné. Firma se snaží o to, aby byla co nejlépe vnímána svými zákazníky, 
a to prostřednictvím kvality, hromadné distribuce i hromadné reklamy. Může být vyu-
žito spojení s	postavou či osobností, která je zajímavá pro všechny segmenty, či pro-
pagace na základě společných charakteristik produktu. 

Marketingový mix podniku Trh

Obrázek 3 Nediferencovaný marketing 
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Výhodou nediferencovaného marketingu jsou především úspory nákladů. Náklady 
jsou sníženy štíhlou výrobou, skladováním i dopravou. Redukovány jsou rovněž ná-
klady na propagaci. Stinnou stránkou je naopak převzetí této strategie více firmami 
v	jednom odvětví. Poté hrozí konkurenční boj o největší segmenty, přičemž jsou zane-
dbávány segmenty malé. Když je ve velkých segmentech nadbytek konkurence, pře-
stávají být tyto segmenty přitažlivé a výnosné. 

Positioning (pozicování) 

Poslední fáze STP je positioning, který představuje rozvoj toho, jak chce být firma vní-
mána zákazníky. Podle toho se snaží upravovat strategii propagačních aktivit a pečlivě 
definuje svůj marketingový mix. Efektivní positioning spojuje dobré pochopení firmy 
a	produktů s	potřebami, přáními a touhami zákazníků. Podnik by měl být v	očích zá-
kazníků definován a vnímán především díky své odlišnosti a konkurenceschopnosti 
(Consumer Behavior Assigment, Ó2015).  Vaštíková (2014, s. 35) doplňuje, že pokud má	
firma dobře nastavený positioning a vše co dělá je s	ním v	souladu, zákazníci vnímají 
daný produkt jako jasný, výrazný a žádoucí.  

2.2.4.3 Persona 

V	současnosti je jako nástrojový aparát využit popis zákazníka, terminologicky hovo-
říme o tzv. personách. Když jsou určeny segmenty zákazníků, je možné pro každou 
skupinu vytvořit vymyšlenou postavu. Na základě těchto poznatků se vytvoří archetyp, 
který bude zastávat životní postoje a charakteristiky, které jsou v	dané skupině nejvíce 
zastoupeny. Persony jsou ztělesněním určitého životního postoje i kontextu, názorů 
a	hodnot. Podílejí se na stimulaci emotivního centra mozku. Pomocí nich lze snadněji 
a lépe porozumět zákazníkům i tomu, co potřebují. Zároveň probudí představivost 
o	tom, jak se daný produkt uplatní v	jejich životě. Tyto	fiktivní postavy nemají jasně ur-
čenou strukturu, a proto je možné s	nimi flexibilně pracovat (Svobodová, Andera, 2017, 
s. 54).  

2.2.4.4 Marketing v turbulentním světě 

Po vážné ekonomické recesi v	letech 2008 až 2009 přichází management do období 
turbulence, kdy se může na trhu objevit chaos, nejistota a riziko.  

Při sestavování marketingové strategie řízení chaosu je nezbytné pamatovat na to, 
že	je třeba ochránit svůj tržní podíl u klíčových segmentů a být připraven na útoky kon-
kurence. Pod tlak se mohou dostat zákazníci, proto se zintenzivňují výzkumy jejich po-
třeb a přání. V	této době je	nezbytné nestahovat rozpočet na marketing, ale naopak se 
ho pokusit posílit alokováním zdrojů, které byly původně vymezeny na obsazení no-
vých segmentů. Stejně je	tomu u potvrzení bezpečí a zdůraznění klíčových hodnot 
značky. Zbavování se nefungujících programů a neefektivních okrajových značek, které 
nemají dostatečně silnou pozici a základnu zákazníků, je řešením pro snížení výdajů. 
Rozhodně není vhodné zlevňovat své značky nebo produkty, jelikož tím dostává zá-
kazník signál, že byly produkty před	zlevněním nadhodnocené a nebudou ochotni je 
nadále kupovat za plnou cenu (Kotler a Caslione, 2009 cit. podle Kotler a Keller, 2013, 
s.	46). 
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2.2.4.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je nutno zvážit ve všech jeho složkách, volíme tedy produkt, 
pro	který určujeme cenu, distribuci a marketingovou komunikaci, která je zároveň slož-
kou, nejvíce viditelnou (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 22-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: upraveno podle The Marketing Mix (Ó2018) 

Produkt 

Produkt je základní článek marketingového mixu, představuje souhrn celé firmy a od-
pověď na potřeby, přání i touhy určité skupiny trhu. Produkt může být službou, hmot-
ným i nehmotným produktem, nebo vzájemné kombinace. Měl by být také sledován 
životní cyklus výrobku, která zahrnuje fázi růstu, nasycení i poklesu. Firma by měla pra-
covat na tom, aby její produkty vzbuzovaly neustálý zájem. Produkt by měl být uzpů-
soben potřebám, způsobu užití a funkcím, které jsou žádané od zákazníků. Dále by měl 
mít chytlavé nebo známé jméno a měla by být definována jeho hloubka a šířka. Jedním 
ze základních služeb produktu je jeho vzhled (The Marketing Mix, Ó2018). 

Propagace 

Tato část obsahuje propagaci, její rozdělení, načasování a další kroky. Důležité je pro-
pagaci rozdělit na offline a online marketing a doplnit podporou prodeje. Velmi prak-
tické je uvést četnost a dobu trvání každého druhu propagace. K	nim přiřadit výdaje 
a	odhad účinnosti a úspěšnosti (Svobodová, Andera, 2017, s. 92-93). 

Distribuce 

Distribuce může být přímá nebo nepřímá. U nepřímé je produkt prodáván přes jeden 
i	více mezičlánků, například velkoobchod, maloobchod, agent. Firma se může rozhod-
nout pro využití jednoho nebo obou způsobů. Svobodová a Andera (2017, s. 93) navr-
hují každý druh distribuce kalkulovat zvlášť. 

Cílový 
trh

Produkt

Propagace

Distribuce

Cena

Obrázek 4 Působení marketingového mixu 
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Cena 

Cena je základním prostředkem pro vnímání výrobku z	hlediska jeho funkce a kvality. 
Stanovuje se na základě kalkulace nákladů, konkurence, nebo poptávky. Jednotlivé 
strategie je možné kombinovat. 

Dle Svobodové a Andery (2017, s. 94) nelze její stanovení podcenit, jelikož je klíčové 
pro co nejpřesnější odhad výnosů a celkového zisku podnikatelského nápadu. 

Velkou roli hraje také určení marže, což je rozdíl mezi cenou, za kterou firma prodává 
a cenou, za kterou ho nakoupila. 

Procento marže lze vypočítat podle vzorce: m = ((p – n) / p) * 100 %. Písmeno p před-
stavuje prodejní cenu a n je cena nákupní. Marže se někdy uvádí jako hodnota 
nad	100	%. V	tom případě je uvedena jako násobek prodejní ceny nad cenou nákupní. 
Z	toho důvodu je v nějakých případech využíván krycí příspěvek na pokrytí pevných 
nákladů a zisku. Krycí příspěvek je vyjádřen rozdílem mezi cenou a proměnlivými ná-
klady. 

Stanovení ceny na základě konkurence 

Konkurenční způsob je nejčastěji využívaná metoda pro stanovení ceny. Nejen, 
že	je	nejjednodušší, ale zajišťuje konkurenceschopnost produktů. Při tomto způsobu 
jsou nejdříve zanalyzovány ceny konkurence a podle ní je vytvořena či upravena stra-
tegie firmy. 

Poptávkové stanovení ceny 

Tento způsob bývá často uváděn jako zákaznický, jelikož je využíván u produktů, které 
se na trhu zatím nevyskytují, nebo mají odlišnou přidanou hodnotu. Je nezbytné pro-
zkoumat trh a zjistit elasticitu poptávky i cenu, kterou bude zákazník ochoten za pro-
dukt zaplatit (Svobodová, Andera 2017, s. 94). Čím vyšší elasticita poptávky, tím 
je	možné zvýšit cenu produktu. 

Nákladové stanovení ceny 

Cílem této metody je zohlednit všechny náklady včetně marže do konečné ceny pro-
duktu. Důležitou roli hraje nákladová jednice, ke které se bude cena vztahovat. Jed-
notka může být například časová – hodina, nebo množstevní – kus). Některé vstupy 
však nelze rozpočítat, proto vstupují rovnou do ceny. V	případě, že firma prodává více 
produktů, je vhodné je spojit do několika skupin a pro ni danou cenu kalkulovat (Svo-
bodová, Andera 2017, s. 94). 

Pohled behaviorální ekonomie  

Cena je často vnímána relativně, jak konstatuje Ariely (2009, s. 16-18) jako představitel 
behaviorální ekonomie. Ukazuje, jak je někdy rozhodování iracionální a jaké faktory 
hrají při rozhodování klíčovou roli. Své poznatky demonstruje na příkladech prefe-
rence, „prostřední volby“ na výběru předplatného a podobně. Proto za „prostřední“ 
cenu nabízí obchody ty produkty, u kterých by chtěly podpořit poptávku – vyprázdnit 
sklady, nebo na nich případně mají větší marži. 
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2.2.4.6 Marketingový rozpočet 

V	marketingovém rozpočtu se promítají jednotlivé výdaje na online i offline marketing. 
Do finančního plánu se vkládá celková hodnota tohoto rozpočtu. 

2.2.5 HR plán 

V	této části jsou popsáni zaměstnanci, případně osoby, které společnost vedou. 

Pro všechny tyto osoby je důležité si definovat jednotlivé role, potřebné znalosti a zku-
šenosti, sociální dovednosti a kompetence i podíly společníků ve firmě. 

Seznam je opět uveden v	přehledné tabulce, do které je vhodné vypsat počty pracov-
níků a jakou formu má jejich pracovní smlouva, náklady na mzdy pracovní pozice a	cel-
kové personální náklady. Ty jsou promítnuty ve finančním plánu (Svobodová, Andera, 
2017, s. 92). 

2.2.6 Projektový realizační plán 

Zásadním krokem při tvorbě byznys plánu je kompletní časový plán jednotlivých čin-
ností a jejich zajištění ze strany dodavatelů. V realizačním plánu jsou určeny veškeré 
podstatné kroky a aktivity, které musí být splněny a mezníky, kterých chce podnikatel 
dosáhnout včetně termínů, kdy mají být dosaženy (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 
2011, s. 22-27). Pro sestavení je vhodné využít Ganttův diagram. 

Svobodová s	Anderou (2017, s. 81) upozorňují na časovou náročnost investiční fáze, 
kde je potřeba nakoupit zařízení a upravit prostory, získává se oprávnění a shání se	za-
městnanci. Je vhodné počítat s	časovou rezervou. 

2.2.7 Finanční plán 

Finanční plán přeměňuje předešlé kroky do číselné podoby. Z	ekonomického hlediska 
ukazuje proveditelnost podnikatelského nápadu. Plánují se výnosy, náklady a	sestavují 
se finanční výkazy (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 28-30).  

Finanční plán poskytuje přehled výdajů, příjmů a zdrojů krytí. Přehled výdajů se sestaví 
z	celkových výdajů, které jsou shrnuty v	kapitole	analýza dodavatelů, v kapitole	perso-
nálního zabezpečení, dále je čerpáno z	marketingového rozpočtu, případně dalších vý-
dajů. Přehled příjmů se sestaví pomocí odhadu velikosti dané cílové skupiny, která 
bude produkt poptávat a ceny. Skrze vynásobení odhadnutého prodaného množství 
a	ceny produktu se zjistí příjmy. Zdroje krytí jsou chápány jako finanční prostředky, 
které jsou vkládány do podniku. Tyto má podnikatel již k	dispozici, nebo je teprve musí 
získat (Svobodová, Andera 2017, s. 95). 

2.2.7.1 Zakladatelský rozpočet 

Ještě před začátkem podnikání se sestavuje zakladatelský rozpočet, což je přehled, 
který obsahuje počáteční výdaje, tj. ty, které jsou potřeba pro počáteční období pod-
nikatelské činnosti.   
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Jedná se zejména o výdaje na investice, například auto, stroje, nemovitosti a další za-
řízení a náklady na ně. Mimo investice zahrnuje tento rozpočet provozní výdaje 
pro	první období. Prvním obdobím je měsíc, nebo doba, dokud firma nezačne genero-
vat příjem. Délku tohoto období ovlivňuje obor podnikání, odhad poptávky i vztah k	ri-
ziku (Svobodová, Andera 2017, s. 96). 

2.2.7.2 Výkaz cash flow 

Výkaz peněžních toků je dokument, který poskytuje přehled příjmů a výdajů. V	prvním 
roce se může tento výkaz sestavovat pro každý měsíc, aby byl zaznamenán postupný 
náběh příjmů a případně včas odhaleny odchylky. V	následujících letech se výkaz se-
stavuje ke konci daného období, zpravidla roku (Svobodová, Andera 2017, s. 96). 

2.2.7.3 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz sestavují právnické osoby, které jsou povinny vést účetnictví. Výsledovka se tvoří 
ke konci obdob. Eviduje celkové tržby, mzdové náklady, odpisy a režijní náklady (Svo-
bodová, Andera 2017, s. 97). 

2.2.7.4 Rozvaha 

V	návaznosti na výsledovku se sestavuje rozvaha, kde je zahrnut výsledek hospoda-
ření. Rozvahu je ale možné sestavit se zakladatelským rozpočtem, jelikož je tam vyob-
razen přehled aktiv a pasiv. 

Finanční plán je v	dnešní době vhodné sestavovat na tři až pět let. Doba velmi rychle 
mění a podniky pracují především s	odhady (Svobodová, Andera 2017, s. 97-101). 

2.2.8 Úspěšnost projektu a analýza rizik  

2.2.8.1 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

Tato kapitola vyhodnocuje podnikatelský nápad z	hlediska efektivity, rentability, doby 
návratnosti i zadluženosti. Podnik volí ukazatele, které jsou vhodné pro daný projekt 
a	pomocí nichž zjišťuje úspěšnost projektu (Svobodová, Andera 2017, s. 103).  

Přívětivý vývoj finančního stavu se prokazuje za pomoci poměrových ukazatelů fi-
nanční analýzy. Do těchto ukazatelů spadají ukazatele aktivity vyobrazující intenzitu 
využití majetku a ukazatelé rentability, které vypovídají o schopnosti generovat zisk 
a	zhodnocovat vložený kapitál. Ukazatelé likvidity poskytují informaci o schopnosti 
splácet krátkodobé závazky. Ukazatele zadluženosti poskytují obraz o dlouhodobé 
stabilitě firmy (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, s. 28-30).  

Často používanými kritérii pro hodnocení projektu je doba návratnosti, čistá současná 
hodnota, vnitřní výnosové procento a ROI, ROE. 

Doba návratnosti (Payback Period) 

Tento ukazatel zobrazuje, za jak dlouho se firmě navrátí vynaložené finanční pro-
středky. Výsledek propočtu by neměl být vyšší než doba životnosti podnikatelského 
plánu (Svobodová, Andera 2017, s. 103). 
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Čistá současná hodnota (Net Present Value) 

Pomocí této dynamické metody lze zjistit, kolik finančních prostředků přinese investice 
za dobu její životnosti. Výsledek by neměl vyjít záporně (Svobodová, Andera 2017, 
s.	103).  

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) 

Metoda vnitřního výnosového procenta znázorňuje, stejně jako čistá současná hod-
nota, kolik peněz daná investice vydělá, ovšem v	procentech (Svobodová, Andera 2017, 
s. 104). Vnitřní výnosové procento je taková míra výnosnosti, kdy se čistá současná 
hodnota rovná nule.  

Pomocí vhodných ukazatelů je zjištěno, zda je podnikatelský nápad životaschopný, 
efektivní a výdělečný. To, zda je investice výhodná rozhodne z	větší části subjektivní 
posouzení podnikatele. Někomu se zdá například 5 % výsledek vnitřního výnosového 
procenta jako dostatečný, někomu nikoli (Svobodová, Andera 2017, s. 104). Záleží také 
na odvětví, ve kterém chce podnik proniknout.  

Jednotlivé propočty finančního plánu by měly být prováděny scénářově. V	případě, 
že	výsledky nevyjdou tak, jak si podnikatel představoval, není vhodné čísla upravovat 
tak, aby se lépe naplnila jeho očekávání. (Svobodová, Andera 2017, s. 104). 

2.2.8.2 Analýza rizik 

V jednom z	pojetí se slovem riziko rozumí možné nebezpečí vzniku škody, zničení 
nebo ztráty, popřípadě nějakého neúspěchu při podnikání. V	případě problematiky ří-
zení rizik v	podnikání je dobré brát riziko jako možnost, že za určité pravděpodobnosti 
dojde k	nějaké události, která se bude lišit od stavu nebo vývoje, který byl předpoklá-
dán. Jedna z	nejvíce používaných definic říká, že riziko je odchýlením skutečných 
a	očekávaných výsledků. (Smejkal, Rais, 2013, s. 90). 

Zpravidla se sepisují možná rizika, která mohou nastat v	souvislosti se situací na trhu 
a poptávkou, zaměstnanci a dalšími vnitřními i vnějšími okolnostmi. Vhodné je propo-
čítat bod zvratu neboli bod objemu produkce, ve kterém začne podnik vydělávat. 
Pro	eliminaci rizika se vytvářejí tři verze – scénáře finančního plánu (Svobodová, An-
dera 2017, s. 101). Scénáře jsou obrazy budoucího stavu, které zachycují určité nejis-
toty, které mohou nastat. Scénáře by neměly být chápany jako předpovědi, ale spíše 
jako nástroj pro pochopení vzájemných vazeb trendů i pro sestavení firemní strategie 
(Fotr, Švecová a kol. 2016, s. 273). 

2.2.9 Přílohy 

Na konci celého plánu se uvádí seznam příloh. Jeho rozsah záleží na daném případě. 
Obecně by se však měly zařadit dokumenty jako životopisy ústředních osob, výpisy 
z	obchodního rejstříku, analýza trhu, informace o produktu a trhu, finanční podklady, 
prospekty, popřípadě obrázky produktů a smlouvy (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 
2011, s. 28-30).  



| 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



| 27 

3 SHRNUTÍ 
Hrannah, s.r.o. vstoupí na trh jako další verze rychlého pohostinství v	propojení se	so-
ciálním aspektem, kterému není věnována dostatečná pozornost	–	využívání šetrněj-
ších obalů k	přírodě. Bude vybudována flexibilní firma vůči	změnám v	této oblasti. 

Hlavním produktem budou čerstvé domácí hranolky, které budou prodávány v	příjem-
ném prostředí v	centru Prahy. Vedlejšími produkty budou nealkoholické i alkoholické 
nápoje, omáčky a pohodlí. Vše bude připravováno do obalů, které je možné užít více-
krát, či do obalů z kompostovatelných materiálů. Vítaná bude také možnost využití ná-
dob, které si zákazník přinese sám.  

Zákazník bude mít možnost vybrat si velikost produktu (malé, střední a velké hranolky), 
nápoj (filtrovaná voda, čerstvé džusy, pivo z	malého pivovaru) a také omáčku (hořči-
cová, kečup, majonéza). 

Skupiny zákazníků, na které bude společnost cílit jsou lidé, kteří studují, pracují, bydlí, 
nebo	se pohybují v	okolí centra Prahy a hledají pohodlné řešení chutného jídla, kterým 
lze ušetřit čas. Odhad velikosti trhu je dán velikostmi jednotlivých segmentů. Jeli-
kož	se	jedná o centrum Prahy, denně plánovaným místem projde zhruba 40	tis. osob.  

Podnikatelský plán je sestaven na 5 let. Čistá současná hodnota tohoto pětiletého pro-
jektu je 2	262 005,- Kč. IRR je 74 %. Celková výše finančních prostředků potřebných 
na	založení podniku je zhruba 720 tisíc Kč. Tyto náklady budou pokryty z	vlastních 
zdrojů a jejich doba návratnosti bude, dle plánu, dva roky. Základní kapitál bude 100	ti-
síc	Kč a kapitálové fondy budou 1	500	000,- Kč.  

  



| 28 

3.1 Canvas Business Model  

PROBLÉM 

Vnímaní fastfoodů, 
neexistence  
hranolkárny. 
Nekvalitní suroviny. 
Zátěž životního 
prostředí plastem. 
Hranolky polité 
omáčkou. 
ALTERNATIVY 

Domácnosti, 
McDonald‘s, 
KFC, 
Bageterie  
Boulevard, 
Burger King, 
OC Quadrio. 

ŘEŠENÍ 

Změna přístupu fastfoodů. 
Vybudování hranolkárny. 
Kvalitní suroviny z Jižních Čech. 
Obaly z kompostovatelných ma-
teriálů, vlastní nádoby. 
Vedle kornoutu na hranolky při-
pojený malý kornout na	omáčku. 

POSKYTOVANÁ HODNOTA 

Pravidlo myslet globálně, jed-
nat lokálně. 
Z obyčejných věcí neobyčejné. 
Nabídka kvality za přiměřenou 
cenu. 
Ekologičtější řešení obalu. 
První hranolkárna v Praze. 

KLÍČOVÉ METRIKY 

Prodej 100 ks/den, navýšení pro-
deje o 5 % měsíčně v 1. roce, 
o	10	% ročně. 
Pokrytí investice do 2,5 let. 
Vracející se zákazníci. 
Po 3. roce nová pobočka. 
95 % pozitivní recenze. 

KONKURENČNÍ VÝHODA 

Kvalitní suroviny, rychlost, 
chuť, vyškolený personál. 
Příjemné posezení. 
Pobočka v centru Prahy. 
Ekologické obaly. 

KANÁLY 

Přímé: pobočka, webové stránky, sociální 
sítě, popř. účast na festivalech. 
Nepřímé (možnost): Dáme jídlo. 

ZÁKAZNICKÉ SEGMENTY 

Obyvatelé/návštěvníci centra Prahy, 
všechny generace, se zájmem o kvalitu 
a	ekologii. 

STRUKTURA NÁKLADŮ 

Počáteční: investice, zřizovací N, drobný ma-
jetek, poradenství, marketing. 
Fixní: nájem prostor, mzdy, energie, soft-
ware, leasing, marketing, účetní, HR a IT 
služby, pojištění, ostatní fixní plat-by. 
Variabilní: přímý materiál (suroviny, obaly), 
podíly na zisku, popř.  festivaly. 

STRUKTURA VÝNOSŮ 

Prodej produktů a doplňků, hotovostní 
a	bezhotovostní platby, věrnostní pro-
gram, spolupráce s jinými podniky, pří-
padně po 5. roku odkoupení budovy 
včetně pozemku, kde bude hranolkárna 
a pronajímání ostatních prostor v	bu-
dově. 

 

Zdroj: vlastní tvorba na základě Strategyzer.com, Ó2018  

Schéma 1 Canvas Business Model 
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4 POPIS PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI 
Hnacím motorem Hrannah, s.r.o. je vidina přeměny vnímání rychlého občerstvení i	pří-
stupu k	němu. Zároveň odstartování změny ve využívání jednorázových obalů, 
které	nemají žádné další využití. 

Fastfoody si v	dnešní době spojí se slovem kvalita a čerstvost jen málokdo. Proto bude 
společnost zavázána vyrábět produkty jedině z	čerstvých a kvalitních surovin z	Jižních 
Čech.  

Posláním bude přinést zákazníkovi čerstvé, chutné, voňavé hranolky v	alternativním 
ekologičtějším balení, jejichž celkový prožitek ještě umocní útulné moderní prostředí 
v	přírodním stylu.  

Hranolky budou servírovány s	volitelnou omáčkou a budou k	nim prodávány nealkoho-
lické nápoje, nebo pivo z	malého pivovaru Blatenský Kohout. 

Zákazník bude znamenat inspiraci. Podnik se bude zajímat o jeho přání, představy i	po-
třeby. Bude zdrojem neustálého zlepšování. 

I přesto, že budou zákazníci důležití, prioritou společnosti bude spokojenost zaměst-
nanců. Pokud nebudou spokojení, motivovaní a pracovití oni, odrazí se to na výrobcích 
a celkové atmosféře podniku. 

4.1 Firemní zlatý kruh Hrannah, s.r.o. 

Životaschopnost a smysluplnost společnosti ověřuje zlatý kruh. V	něm bude spočívat 
i	konkurenční výhoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Změna vnímání fast foodů

Kvalitní, čerstvé lokální 
produkty, obaly

Hranolky a nápoje v obalech 
šetrnějích k přírodě

Obrázek 5 Firemní zlatý kruh Hrannah, s.r.o. 
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4.1.1 Proč 

Společnost chce inspirovat ke změně myšlení „fast food“. V	současné době jsou re-
staurace s	rychlým občerstvením vnímány jako podřadnější, zatěžují životní prostředí 
a plýtvají energiemi. Tyto skutečnosti by firma ráda změnila. Další změna, která je ne-
vyhnutelná pro zachování kvalitního prostředí pro následující generace je konec pou-
žívání jednorázových plastových obalů. Hrannah, s.r.o. věří, že i začínající společnost 
může být iniciátorem změny, pokud myslí globálně, jedná lokálně. 

4.1.2 Jak 

Kvalita a čerstvost s	ověřeným původem je pro firmu samozřejmost. Lidé jsou mno-
hem více ve spěchu, než kdykoli předtím a přiklánějí se především k	rychlému občer-
stvení. V	restauraci by měli nacházet kvalitní suroviny, nikoli ty, které jsou měsíce zmra-
žené a prošly nespočetně procesy. Společnost věří, že základem jsou kvalitní české 
suroviny, které nejsou zbytečně chemicky ošetřeny pro zachování dlouhodobější čer-
stvosti.  

4.1.3 Co 

Hlavním produktem budou hranolky, které budou servírovány do kornoutu. K	nim bude 
možné přikoupit nápoj. Proti jednorázovým plastovým obalům bude společnost bojo-
vat alternativami ze dřeva či	kukuřičného škrobu, popř. využitím zákazníkových nádob. 
Ohledně snižování plastů, které mohou být použity pro převážení surovin, bude ape-
lováno rovněž na dodavatele. 

4.2 Právní forma 

Hranolkárna vznikne jako společnost s	ručením omezeným s názvem Hrannah, s.r.o. 
Sídlo společnosti bude na Václavském náměstí 832/19, 110 00 Praha,	provozovna bude 
umístěna v	ulici Lazarská 6, 120 00 Praha. Jediným společníkem a majitelem bude au-
torka této práce.  
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5 ANALÝZA PROSTŘEDÍ 
V	této části je zpracována PEST analýza, Porterova analýza 5 sil pro zjištění vnějších 
podmínek pro vstup na trh. Pro analýzu vnitřního prostředí je vytvořena SWOT analýza. 

5.1 PEST analýza 

PEST analýza analyzuje makro prostředí budoucího podniku, a sice Českou republiku 
a	Prahu. 

5.1.1 Politické a legislativní faktory 

Jedním ze základních předpokladů založení Hrannah, s.r.o. je stabilita politického a le-
gislativního prostředí. Vlivy přichází ze strany předpisů a legislativy v	rámci České re-
publiky i Evropské unie. Dále míra korupce, úbytek podnikatelských možností i možný 
odchod ČR z	EU. S	tím vším může být spojena ztráta důvěry investorů.  

I přesto, že bude podnik založen jako společnost s	ručením omezeným, která se pri-
márně řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, je nezbytné splňovat 
podmínky zákona č. 455/1991 Sb. živnostenského zákona a rovněž získat živnostenské 
oprávnění. Jelikož autorka nemá příslušnou kvalifikaci k	provozování pohostinské čin-
nosti, stanoví si svého odpovědného zástupce, např. kuchaře, který podmínky splňuje. 
Legislativa přichází také ze strany účetnictví, např. zákon č. 235/2004 Sb. o dani z	při-
dané hodnoty, kdy bude hranolkárna uplatňovat 2 sazby. Základní sazbu DPH 21 % 
pro	alkoholické nápoje a první sníženou sazbu DPH 15 % pro hranolky, omáčky, neal-
koholické nápoje. Dle zákona č. 586/1992 o daních z	příjmů bude uplatňována 
daň	19	%. 

V	návaznosti na fakt, že je Česká republika členem Evropské unie, platí pro ni předpisy 
i z	této strany. Nezbytné je dodržovat Nařízení EP a Rady ES č. 852/2004 o hygieně po-
travin, především zajištění sociálních podmínek pro personál, to znamená WC včetně 
předsíně s	umyvadlem, šatny, úklidové komory, rozdělení pracovních ploch a po-
dobně. Jelikož bude hranolkárna sloužit i jako místo k	posezení pro zákazníky, je nutné, 
aby bylo i pro ně zajištěné WC. Další legislativní normy pro Českou republiku i Evrop-
skou unii, které jsou nezbytné dodržovat, jsou uvedeny v	příloze. 

5.1.2 Ekonomické faktory 

V současné době lze pozorovat ekonomický výkon, který je podporován spotřebou do-
mácností, vysokými mzdami a nízkou nezaměstnaností. Vnitřními riziky je	nedostatek 
kvalifikovaných zaměstnanců, který společně s	tlakem na růst mezd snižuje produkti-
vitu firem. Rizikový faktor pro ekonomické prostředí představuje růst cen nemovitostí 
i růst úvěrů na bydlení (Ministerstvo financí České republiky, Ó2018). 
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Makroekonomické ukazatele ČR 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 

HDP [mld. Kč] 4 098 4 314 4 596 4 768 5 045 5 300 5 589 

HDP růst [%] -0,5 2,7 5,3 2,5 4,3 3,2 3,1 

Inflace průměr [%] 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,3 

Zaměstnanost růst [%] 1 0,8 1,4 1,9 1,6 1,3 0,2 

Míra nezaměstnanosti průměr [%] 7 6,1 5,1 4 2,9 2,3 2,3 

Objem mezd a platů růst [%] 0,5 3,6 4,8 5,7 8,2 9,3 8,3 

Tabulka 1 Makroekonomické ukazatele ČR 

*predikce 

Zdroj: vlastní tvorba na základě Ministerstva financí České republiky, Ó2018 

V	konkrétnějším zaměření, na ekonomické faktory ovlivňující chování potenciálních zá-
kazníků, je zmapována míra nezaměstnanosti v	hlavním městě Praha a vývoj mezd. 

Míra nezaměstnanosti má dle údajů	Českého statistického úřadu nejednoznačný směr. 
Jak je znázorněno v	tabulce 2, u mužů se od roku 2014 nepatrně zvýšila, zatímco u žen 
se snižuje s	výjimkou vychylujícího se roku 2015. Celkově lze podle grafu 1 říci, že míra 
nezaměstnanosti klesá a v	Praze je její úroveň relativně nízká oproti porovnání s	cel-
kovou mírou nezaměstnanosti v	tabulce 1.  

Míra nezaměstnanosti [%] 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem 3,1  3,1  2,5  2,8  2,2  

Muži 2,9  3,2  2,3  2,4  2,4  

Ženy 3,4  3,1  2,7  3,3  2,1  

Tabulka 2 Míra nezaměstnanosti v hl. m. Prahy 

Zdroj: vlastní tvorba na základě ČSÚ, Ó2018a 

Graf 1 Míra nezaměstnanosti v hl. m. Prahy 

Zdroj: vlastní tvorba na základě ČSÚ, Ó2018a 
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Při porovnání mezd v	České republice a v	Praze, které jsou zobrazeny v	tabulce 3 lze 
pozorovat, že průměrné hrubé měsíční mzdy v	Praze jsou vysoko nad průměrnou hru-
bou mzdou	České republiky. Jak se vyobrazeno v	grafu 2, průměrná hrubá mzda ČR 
i	Prahy sleduje stejný rostoucí trend. Velmi rozdílné mzdy můžeme pozorovat také 
v	roce 2018, kde i přesto, že jsou evidovány pouze hodnoty za druhý kvartál, je rozdíl 
téměř 20 %. Jak je nastíněno na začátku této podkapitoly, s tímto se pojí dva pohledy 
pro vlastníka podniku, a to jako zaměstnavatele a jako podnikatele, který generuje 
zisky. Z	pohledu zaměstnavatele se spojení vysokých mezd s	nízkou nezaměstnaností 
může jevit jako hrozba. Zvyšuje se tím totiž síla zaměstnanců, co se týče vyjednávání 
podmínek a požadavků na vyšší mzdy. Je to tedy pro zaměstnavatele více nákladné. 
Z	pohledu podnikatele má zvyšování mezd jednoznačně pozitivní efekt. Obyvatelům 
Prahy roste kupní síla a mohou si dovolit více utrácet než kdekoli jinde v	ČR, tudíž 
je	vhodné hranolkárnu vybudovat právě zde.  

Průměrná hrubá 
měsíční mzda [Kč] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Česká republika 25 067 25 035 25 768 26 591 27 764 29 496 31 851 

Praha 33 292 32 706 33 461 34 507 35 341 36 915 39 668 

Tabulka 3 Průměrná hrubá měsíční mzda 

*data pouze za 2.Q 2018 

Zdroj: vlastní tvorba na základě ČSÚ, Ó2018b 

Zdroj: vlastní tvorba na základě ČSÚ, Ó2018b 

5.1.3 Sociální a demografické faktory 

Sociální, demografické a kulturní faktory ovlivňují nákupní chování potenciálních zá-
kazníků i jejich preference. Mezi faktory, které budou mít na vybudování podniku do-
pad, patří vývoj a skladba obyvatel hlavního města Prahy, životní styl a trendy ve stra-
vování. 
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Jak je vyobrazeno v	tabulce 4, v	Praze obyvatel přibývá. Pozitivní vliv na tuto skutečnost 
mají přistěhovalí obyvatelé, ale také převaha počtu narozených nad počtem zemře-
lých.  

Obyvatelstvo 
Praha 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 1 243 695  1 244 762  1 251 075  1 262 507  1 272 732  1 286 554  

15–64 let 856 494  842 806  846 961  844 932  846 980  850 044  

Tabulka 4 Vývoj obyvatelstva v hl. m. Prahy 

Zdroj: vlastní tvorba na základě ČSÚ, Ó2018c 

V	návaznosti na analýzu vývoje obyvatelstva v	Praze znázorňuje obrázek 1 věkové slo-
žení obyvatelstva, což může pomoci výběru věkové skupiny zákazníků.  

Obrázek 6 Věkové složení obyvatelstva hl. města Prahy k 31. 12. 2017 

Zdroj: ČSÚ, Ó2018d 

Životní styly obyvatel se neustále mění, v	dnešním hektickém světě stoupá poptávka 
po komfortních řešeních, které pomáhají zvládnout každodenní situace. Komfortní ře-
šení, které ušetří čas a zjednoduší život, vstupují do rozhodovacího procesu. Lidé při-
způsobují své nákupní a stravovací návyky, využívají restauračních služeb, kdy si velmi 
často volí jídlo s	sebou. V	České republice stále ještě není běžné chodit na snídaně, 
zhruba 98 % obyvatel snídá doma. U obědů a večeří je to naopak, téměř 70 % Čechů 
si	tato jídla dopřává mimo domov. Zajímavostí je, že 83 % dotazovaných odsouhlasilo 
konzumaci jídla v	restauraci v	uplynulém půlroce. Často se jedná o jídlo s	sebou z	re-
staurací s	rychlým občerstvením či street food, k	tomu se hlásí až 21 % dotázaných z	ČR 
(Nielsen, Ó2018). V	České republice přebývá obyvatel, kteří se zajímají o původ 
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potravin. Každý druhý obyvatel dává přednost potravinám ověřeného původu (Minis-
terstvo zemědělství, Ó2018). 

V	souvislosti s	měnícími se životní styly jsou sledovány zvyklosti a postoje lidí k	život-
nímu prostředí a k	pracovním podmínkám. Projevují se potřeby realizace každého jed-
notlivce, představy kvalitnějšího života jak osobního, tak pracovního. I z	těchto směrů 
mohou přicházet určité tlaky, nejen jako na podnikatele, ale především jako na za-
městnavatele. Zaměstnanci, kteří si uvědomují svou hodnotu a vyjednávací sílu poža-
dují nejen čím dál tím vyšší mzdu, ale jsou v	dnešních dnech mnohem otevřenější 
možnostem flexibilní pracovní době rovněž tak jejímu zkracování či možnosti prodlou-
žení dovolené. 

Vliv na nákupní chování obyvatel mají i aktuální trendy ve stravování. Mezi ně patří na-
příklad vegetariánství, ke kterému se lidé přiklání především z	hlediska zdravotních 
potíží, jelikož maso zatěžuje trávicí ústrojí. Důvodem však mohou být i etické zásady, 
které vstupují i do dalšího trendu, kterým je veganství. V	tomto směru člověk nekon-
zumuje žádný živočišný produkt. Objevuje se také frutariánství, kdy se konzumují jen 
plody, dále RAW food, jehož smyslem je uchování v	jídle co nejvíce živin vyhýbání se	te-
pelné úpravě, kde je maximální teplota přípravy 45 stupňů celsia. Vitariánství je kom-
binace veganství a RAW stravy. Stravovací trendy, které zahrnují maso jsou paleo, 
kam	ale nepatří luštěniny, obiloviny a mléčné výrobky. Další jsou stravy bez cukru ne-
boli fruktózy a déle bez lepku/glutenu, který je zahrnut zejména v	obilovinách 
(zdravě.cz, Ó2018). Podnik si je těchto vlivů vědom, proto chce svým produktem zauj-
mout co největší skupinu lidí. Hranolky jsou vhodné jak pro vegetariány, vegany a příz-
nivce paleo stravy či bezlepkové, tak i pro lidi, kteří neuznávají ani jeden z	těchto 
trendů, kterých je předpokládáno, že bude nejvíce. Podle trendů v	gastronomii v	roce 
2018 (HOBBY.cz, Ó2018), hraje významnou roli rostlinná strava, lokálnost, původ potra-
vin, back to basics – zpět k	jednoduchosti a užívání co nejméně ingrediencí. Dále ne-
plýtvání, udržitelnost či street food. Ohrožením pro hranolkárnu by mohl být trend 
tzv.	čistých menu, kdy se dbá na vyváženost živin. 

S	životním stylem souvisí také čím dál tím aktuálnější téma, a sice jednorázové plasty. 
Čína omezuje dovoz plastových odpadů, ty putují především z	Evropy, Japonska a USA. 
Zhoršuje se kvalita životního prostředí. Evropa samotná produkuje zhruba 25 milionů 
tun odpadu z	plastu. Problém je však i v	samotné recyklaci, jelikož je recyklováno ne-
celých 30 % daného plastu. Pro lepší nadhled, v	roce 1950 bylo celkově na celém světě 
vyrobeno a spotřebováno 1,5 milionu tun plastu. Dle dostupných prognóz se v	roce 
2020 vyrobí 400 milionů plastu, v	roce 2050 to bude téměř jednou tolik. Omezení do-
vozu odpadu do Číny mohou ovlivnit i firmy zabývající se zpracováním plastů v	České 
republice, kterým by se nevyplatilo plasty recyklovat. Existuje tedy hrozba, že by 
vzrostlo množství tříděného odpadu mířícího do spaloven. Na problematiku reaguje 
Evropská unie, která chce do roku 2030 snížit užívání jednorázových plastů. Ke	snižo-
vání užívání plastů dochází rovněž zákazem přidávání bezplatných igelitových tašek 
k	nákupu. Bez poplatku prozatím zůstávají sáčky na pečivo či ovoce a zeleninu. V	České 
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republice se nadále ročně datuje až 300 plastových tašek na osobu. Doba rozkladu 
jedné tašky je zhruba 25 let (Aktuálně.cz, Ó2018).  

5.1.4 Technologické faktory 

Jedním z	technologických faktorů by mohlo být objevení nové technologie na výrobu 
pokrmů, či	celková robotizace restaurace. V	současné době lze ale hodnotit výrazný 
vliv informační technologie. Lidé si dnes nedovedou představit svět bez smartphonů, 
laptopů, tabletů a především bez internetu, díky kterému jsou veškeré informace ihned 
dostupné. Rovněž je to s	informacemi týkající se pohostinství. Pomocí aplikace či pro-
hlížeče je možné získat informace o produktech, včetně ceny a fotografie. K	dispozici 
jsou i recenze, včetně doporučení času, kdy restauraci navštívit i kolik času tam běžně 
lidé stráví. Tyto faktory mohou mít na podnik jak pozitivní, tak i negativní vliv. Zákazník 
má	možnost se rozhodnout jaké zařízení zvolí bez potřeby ho navštívit, jelikož je scho-
pen informace vyhledat, porovnat a učinit rozhodnutí v	řádu vteřin.  Ve světě sociálních 
sítí přichází vliv rovněž pomocí doporučení instagramového influencera či blogera. 
Z	toho lze dedukovat, že je v	dnešních dnech propagace, vizuální stránka jídla i restau-
račního zařízení stejně, ne-li více důležitá než jídlo samotné. 

5.2 Porterova analýza pěti sil 

Mikroprostředí podniku bude analyzované prostřednictvím analýzy, kde hraje roli pět 
konkurenčních sil, a sice zákazníci, dodavatelé, substituty, nově vstupující konkurence 
a současná konkurence. 

5.2.1 Vyjednávací schopnost zákazníků 

I přes fakt, že je na trhu téměř dokonalá konkurence, co se týče fast foodů, vstoupí 
společnost na trh s	dostatečným pokrytím potřeb cílových skupin i dalších potenciál-
ních zákazníků. Není očekáván jejich přímý vliv na cenotvorbu či kvalitu výrobků. Snaha 
hranolkárny bude vždy nabídnout kvalitní produkty za přiměřené ceny. Zákazník bude 
osloven výhodami podniku oproti konkurenci.  

Společnost na trh vstoupí jen s	několika produkty, které se nebudou zásadně měnit. 
V	potaz budou brány zákazníkovy návrhy a přání, jak případně produkty upravit. Tím 
bude rovněž možné získat loajální zákazníky a osobnější kontakt s nimi. 

5.2.2 Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Z	důvodu vysokých požadavků na kvalitu a lokální suroviny může být v	tomto případě 
vyjednávací síla dodavatelů vyšší, což může zvyšovat náklady. Preferovány budou spo-
lehliví dodavatelé, co se týče kvality, přesnosti dodávek i dostupnosti. Častá obměna 
dodavatelů by mohla být negativní z	hlediska zvyšování nákladů či prostojů ve výrobě. 
Mezi základní dodávané suroviny patří brambory, olej, sůl, kornouty, do kterých budou 
hranolky servírovány a dřevěná napichovátka. Další podniky budou potřebné pro do-
dávání nápojů. V	neposlední řadě je nutné zohlednit dodavatele energií i jednorázové 

CUSTOMER SEGMENTS 

Obyvatelé / návštěvníci Prahy 

Všechny generace, především střední 
vrstva, ekonomicky aktivní/neaktivní, důraz 
na kvalitu a ekologii 

EARLY ADOPTERS 

Studenti, děti, singles/páry 
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dodavatele, co se týče stavebních prací a vybavení hranolkárny. U dobrého majetku 
není předpokládána častá obměna. 

Tabulka 5 zobrazuje přehled základních surovin či hotových výrobků, které budou v	re-
stauraci nabízeny. Dále jsou uvedeny jejich výrobci, dodavatelé i náklady, které jsou 
v	českých korunách bez DPH. 

Na přípravu výrobku jsou potřebné zejména brambory (Bintje, Victoria, Agria), které 
budou dodávány od malého zemědělce z	jihočeského kraje. Olej bude získán od do-
davatele Bidfood Czech Republic a jeho cena vyjde kolem 4,6 Kč/l. Sůl a hořčicová 
omáčka bude dodávána z	velkoobchodu Makro. Jelikož je cena hořčice ze všech suro-
vin nejvyšší, bude v	případě realizace plánu zvažováno oslovení jiné společnosti, např. 
Develey. Kečup Hellmann’s bude odebírám z	obchodu Maneo. Majonéza bude domácí 
ze surovin z	malého zemědělství. Na přípravu nápojů bude potřeba ovoce, které bude 
odebíráno z	obchodu Atojepecka.cz. Z	alkoholických nápojů bude podáváno pivo Bla-
tenský Kohout, které bude odebíráno přímo z	malého pivovaru v	Blatné. 

Suroviny Výrobci Dodavatelé 
Náklady 
[Kč/kg, l] 

Brambory Zemědělství Chlum Zemědělství Chlum 3,7 

Olej sójový Super Frit Bidfood Czech Republic 4,6 

Mořská sůl Country life Makro 23,9 

Hořčice s medem Maille Makro 262,5 

Kečup Hellmann's 	Maneo 71,8 

Majonéza Zemědělství Chlum Zemědělství Chlum 80 

Pomeranče Atojepecka.cz Atojepecka.cz 25 

Hrušky Atojepecka.cz Atojepecka.cz 21 

Jablka Atojepecka.cz Atojepecka.cz 20 

Pivo Blatenský Kohout Zámecký pivovar Blatná, s.r.o. 28,9 

Tabulka 5 Suroviny na přípravu produktů včetně výrobců, dodavatelů a nákladů 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tabulka 6 zobrazuje obalový materiál, který je nezbytný pro komplementaci výrobků. 
Kornouty i napichovátka od výrobce Vegware jsou v návaznosti na	firemní zlatý kruh 
vyrobeny z	přírodní dřevěné dýhy. Ta je získána jen kontrolovanými lesními probírkami. 
Tyto výrobky jsou vhodné pro servírování teplých i studených pokrmů a lze 
je	do	12	týdnů rozložit v	kompostu. Rovněž jsou zdravotně nezávadné, jsou bez aler-
genů a CO2 neutrální. Obdobně je to i s	kelímky a	bio taškami, ty jsou vyrobeny z	pří-
rodního organického škrobu – bioplastu PLA, který se skládá především z	kukuřice a	ji-
ných rostlin, které obsahují vysoké množství přírodních škrobů. Jsou tedy také 100 % 
přírodní a	jejich doba rozkladu v kompostu je do 12 týdnů. Kelímky snesou teplotu 
do	40	stupňů celsia (GreenStore.cz, Ó2015-2018).  
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Obalový materiál Výrobci Dodavatelé 
Náklady 
[Kč/ks] 

Kornout dip Vegware GreenStore.cz 1,3 

Kornout malý  Vegware GreenStore.cz 1,8 

Kornout střední Vegware GreenStore.cz 2,4 

Kornout velký Vegware GreenStore.cz 3,1 

Kelímek malý  Vegware GreenStore.cz 2,4 

Kelímek střední Greenware GreenStore.cz 2,9 

Kelímek velký Vegware GreenStore.cz 3,8 

Bio tašky Mater-Bi GreenStore.cz 1,1 

Napichovátka Vegware GreenStore.cz 0,2 

Tabulka 6 Obalový materiál včetně výrobců, dodavatelů a nákladů 

Zdroj: vlastní tvorba 

V	tabulce 7 jsou uvedeny veškeré dodavatelské náklady. Jednou z	největších položek 
je instalace vzduchotechniky, která je nezbytná pro zachování příjemného vzduchu 
v	restauraci. Zajistí ji firma VENTILA vzduchotechnika, s.r.o. Dodavatelem veškerého vy-
bavení nerezové kuchyně včetně drobného kuchyňského majetku bude firma Gastro-
mania. O vybavení restaurace v	části pro zákazníky se postará jihočeská firma PRO-
FIMO, s.r.o. Poslední výraznou položkou je nájem prostor, kde bude restaurace umís-
těna. Cena je vysoká z	důvodu lukrativní lokality. U pravidelných plateb za marketing 
je pro první rok plánována částka 20 tis. Kč. V	následujících letech bude tato částka 
snížena na 15 tis. Kč. 

Stavební práce [Kč]  16 000 

Elektrické rozvody   6 000 

Malířské a dokončovací práce  10 000 

Vybavení [Kč]  432 000 

Nerezové fritézy a pracovní pulty 140 000 

Vzduchotechnika   90 000 

Dřez  12 000 

Regály na uskladňování surovin  20 000 

Lednice  25 000 

Myčka nádobí  50 000 

Mixér   5 000 

Nábytek  70 000 

Pokladní systém  20 000 
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Drobný majetek [Kč]  109 700 

Nádobí   1 500 

Sklenice   2 000 

Mísy   2 000 

Příbory   1 000 

Váha   1 200 

Desky   1 000 

Nářadí   5 000 

Koš na odpad     500 

Hodiny     500 

Dekorace  15 000 

Pracovní úbory  10 000 

Uklízecí potřeby  10 000 

PC  30 000 

Telefon  30 000 

Počáteční N [Kč]   40 000 

Poradenství (legislativa)  20 000 

Počáteční N na marketing  20 000 

Pravidelné vstupy [Kč/měsíc] 120 091 

Pronájem  59 000 

Energie   8 000 

Software   2 000 

Leasing automobil   9 586 

Marketing  20 000 

Účetní služby   5 000 

HR činnosti   5 000 

IT správa     500 

Pojištění   5 000 

Uklízecí prostředky   1 000 

Internet   1 000 

Paušál   1 000 

Kancelářské potřeby   1 500 

Doplňky   1 000 

OSA poplatky     505 
Tabulka 7 Přehled dodavatelských nákladů 
Zdroj: vlastní tvorba 
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5.2.3 Hrozba substitučních produktů 

Do analýzy vstupují substituty, které mohou představovat alternativu těm, co bude na-
bízet Hrannah, s.r.o. Například jiná forma stravování, případně jakékoli rychle a snadno 
dostupné občerstvení. V	dnešní urychlené době již na trhu existuje mnoho produktů, 
které potřebám zákazníků mohou vyhovovat, liší se však cenou, kvalitou nebo celko-
vým servisem. Jedná se o produkty od konkurenčních zařízení s	rychlým občerstvením, 
nebo o ty, které lze zakoupit v	maloobchodě či automatu. Okolní podniky, které nabízí 
substituty jsou především McDonald’s, KFC, Bageterie Boulevard, Burger King, bistra 
s	kebabem či pizzou. Dále také lahůdkářství ve Vodičkově ulici a restaurace v	OC Qua-
drio.  

5.2.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Další sílu představují noví účastníci trhu. Jelikož se neustále vyvíjí nové směry a způ-
soby uchopení životního stylu, představují hrozbu potenciální konkurenti. Ti mohou být 
schopni se změnám přizpůsobit a přicházet s	novými produkty či způsoby občerstvení, 
které budou rovněž odpovídat potřebám zákazníka. Jelikož počáteční náklady na	hra-
nolkárnu nejsou příliš vysoké, existuje zde i možnost vstupu nových konkurentů 
se	stejnými produkty. Je tedy nezbytné budovat silnou kvalitní značku a vytvářet dů-
věryhodné prostředí včetně loajality svých zaměstnanců a zákazníků. Pro obsazení 
větší části trhu je případně vhodné budovat nové pobočky. 

5.2.5 Konkurence uvnitř odvětví 

Pro hranolkárnu představuje analýza tohoto faktoru prostředek k	zajištění lepšího po-
stavení před konkurencí. V	Praze žádná hranolkárna zatím není, proto byla vybrána re-
levantní konkurence vzhledem k	charakteristikám produktu a okolí, kde je tato restau-
race plánována. U konkurence je vhodné zjistit důraz na lokální suroviny, čerstvost 
a	kvalitu produktů. Dále je brán v	potaz fakt, zda konkurence užívá či neužívá jednorá-
zové obaly, především plastové.  

Hrannah, s.r.o. bude mít provozovnu přímo na zastávce Lazarská, která slouží jako do-
pravní uzel ve dne i v	noci. V	této návaznosti jsou uvedeny podniky McDonald‘s, Burger 
King, Kentucky Fried Chicken a Bageterie Boulevard.  

McDonald’s, KFC a Burger King prodávají hranolky ve třech základních velikostech, 
Bageterie Boulevard prodává jen jednu velikost. Největší velikost je do 150 g, KFC navíc 
prodává kyblík hranolek o	váze 240 g. Ceny všech zmíněných konkurentů jsou v	ceno-
vém rozmezí 29–59	Kč. 
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Je nutno brát v	potaz i konkurenci, která nabízí další substituty produktům. V	okolí plá-
nované lokality se nachází italský fast food Vapiano, Burrito Loco, Libeřské Lahůdky, piz-
zerie, bistra i veganské restaurace. Všechny vyjmenované restaurační zařízení použí-
vají pro servírování svých pokrmů jednorázové obaly, především papírové a plastové 
kelímky boxy a brčka. 

Zdroj: Mapy.cz, Ó2018 

5.2.5.1 McDonald’s 

V	tomto	konkurenčním prostředí vystupuje McDonald’s, u zastávky Národní třída, u za-
stávky Vodičkova a na Václavském náměstí u zastávky Můstek a Muzeum. McDonald’s 
je	franšízová nadnárodní společnost s	širokým sortimentem pokrmů – hamburgery, 
hranolky, wrapy a jiné. Společnost má vysoký kapitál a dobře uplatňovaný marketing. 
Výrobky, především hranolky, nepochází z	lokálních surovin a před tím, než se dosta-
nou do restaurace jsou předsmaženy a mraženy (McDonald’s Česko, 2017). Společnost 
nabízí jídlo po celý den, včetně snídaní. 

5.2.5.2 Burger King 

Burger King je franšízový americký řetězec s	rychlým občerstvením a s	65letou tradicí. 
Nabízí zejména hamburgery, dále pak například kuřecí křidýlka, cibulové kroužky, 
mléčné koktejly nebo zmrzliny. Nachází se v	docházkové vzdálenosti od zastávky Můs-
tek. Další pobočka je nedaleko od zastávky Muzeum. Výrobky nepochází z	lokálních 
surovin. Společnost nabízí jídlo po celý den včetně snídaní. 

5.2.5.3 Kentucky Fried Chicken 

KFC je dalším konkurentem u zastávky Národní třída a na Václavském náměstí. Jedná 
se o franšízovou americkou společnost, která stejně jako McDonald’s působí globálně. 
Nachází se zhruba 200 metrů od zastávky Národní třída. Podnik se na svých stránkách 

Obrázek 7 Mapa konkurenčního prostředí Hrannah, s.r.o. 
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neodkazuje na konkrétní původ surovin, lze se tedy domnívat, že brambory nepochází 
z	lokálních zdrojů. Společnost nabízí jídlo po celý den, včetně snídaní. 

5.2.5.4 Bageterie Boulevard 

Jedná se o český řetězec s	rychlým občerstvením, který je na trhu již 15 let. Částečně 
působí rovněž na zahraničním trhu, především v	Německu, na Slovensku, ve Spojených 
arabských emirátech (Bageterie Boulevard, Ó2000-2016). Pobočky se nachází 150 me-
trů od zastávky Vodičkova a 100 m od zastávky Národní třída. Většina výrobků je tvo-
řena ze zeleniny a čerstvých baget.		K	dostání jsou také polévky, hranolky a zmrzlina. 
Cena produktů je o něco vyšší v	porovnání s	konkurencí. Podnik si zakládá na francouz-
ské tradici, snaží se být alternativou k	amerických fast foodům. Společnost nabízí jídlo 
po celý den včetně snídaní. 

5.2.5.5 Libeřské Lahůdky 

Český podnik Libeřské Lahůdky působí v	Praze a blízkém okolí. Zastává tradice a	tra-
diční recepturu. Zásadovost dodržují také co se týče kvality a čerstvosti. Nabízí napří-
klad chlebíčky, polévky, smažená jídla i dezerty. Nachází se u zastávky Vodičkova. Spo-
lečnost se orientuje spíše na prodej od rána do zhruba 19 hodin večer. Je tedy vhodná 
pro snídaně, svačiny či oběd. 

5.2.5.6 Loving Hut 

Loving Hut je mezinárodní řetězec veganských restaurací. Nabízí různé variace salátů 
i	tepelně upravených jídel, založených na rostlinných surovinách. Nachází se u	za-
stávky Národní třída v	obchodním centru Quadrio. Společnost nabízí jídlo vždy 
od	11	hodin dopoledne. 

5.2.5.7 Vapiano 

Vapiano je německá společnost působící mezinárodně, která funguje na principu fran-
šízy. Nabízí italské pokrmy, kdy aplikuje prvky fast foodu. Nabízí produkty jako je pizza, 
těstoviny, saláty, ale také kávový a barový koutek. Nachází se u zastávky Národní třída 
v	obchodním centru Quadrio. Společnost nabízí jídlo vždy od 11 hodin dopoledne. 

5.2.5.8 Burrito Loco 

Burrito Loco je franšízová síť restaurací s	rychlým občerstvením, který se zaměřuje 
na	mexickou kuchyni. Nabízí například burrita, quesadilly, či tacos. Společnost působí 
v	České republice, konkrétně v	Praze a orientuje se spíše na obědy, večeře a noční zá-
kazníky. Nachází se u zastávky Národní třída. 

5.2.5.9 Sushi time Quadrio 

Bistro s	asijskou kuchyní. Nabízí sushi, polévky, nudle a další asijské speciality. Nachází 
se v	obchodním centru Quadrio. Nabízí jídlo vždy od 9 hodin ráno. 
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5.2.5.10 Bombay Express Quadrio 

Bombay Express je indická restaurace s	rychlým občerstvením. Nachází se u zastávky 
Národní třída v	obchodním centru Quadrio u zastávky Vodičkova. Nabízí jídlo od 11 ho-
din.  

5.2.5.11 Polpo Bar & Restaurant by Kogo 

Restaurace, která nabízí široký sortiment, například těstoviny, pizzy, steaky, saláty a de-
zerty. Nachází se v	obchodím centru Quadrio. Společnost nabízí jídlo po celý den. 

5.2.5.12 Spicymama 

Restaurace zaměřená na asijskou kuchyni. Nachází se v	obchodním centru Quadrio. 
Nabízí jídlo od 11 hodin dopoledne. 

5.2.5.13 Bistra s	kebabem a pizzou 

V	okolním prostředí vystupují i různá bistra a stánky s	rychlým občerstvením v	podobě 
kebabu nebo pizzy. Tyto podniky nabízejí jídlo po celý den, vítají rovněž noční návštěv-
níky.  

5.3 SWOT analýza 

Po analýze vnějšího prostředí přichází na řadu hodnocení silných a slabých stránek 
podniku a zhodnocení příležitostí a hrozeb. 

5.3.1 Silné stránky 

Nejdříve byly identifikovány silné stránky podniku, které jsou vnímány jako pozitivní 
interní faktory. Produkty společnosti budou připravovány z	lokálních surovin od men-
ších českých firem, dopomohou k	jejich vyšší kvalitě. Zároveň budou ušetřeny náklady 
na přepravu z	ciziny a bude podpořeny české firmy i ekonomika státu. Následné zpra-
cování bude garantovat jejich čerstvost.  

Další silná stránka je lokalita pobočky v	centru města přímo na zastávce Lazarská, která 
je uzlem ve dne i v	noci. V	okolí se také nachází několik parkovacích míst oranžové 
zóny, kdy je možné si zakoupit parkovací lístek v	automatu a zastavit maximálně 
na	2	hodiny. V	lokalitě se rovněž nachází modré zóny, kde mohou parkovat jen rezi-
denti Prahy 1. Výjimka platí pro vlastníky elektromobilů, kteří mohou parkovat v	jaké-
koliv modré zóně. To je chápáno jako pozitivum ze strany zaměstnanců, zákazníků i	zá-
sobování pobočky.  

V	současné době se objevuje problematika plýtvání jednorázových obalů, především 
pak plastů. V	návaznosti na to, je další silnou stránkou podpora ekologie a využívání 
alternativních obalů. Ty budou podnik rovněž odlišovat od konkurence. Schopnost 
kombinace rychlého občerstvení a podniku s	příjemnou atmosférou, sociálním zaříze-
ním i příjemným personálem je další silnou stránkou. Jako pozitivum je bráno i pokrytí 
více životních stylů včetně těch, které nezahrnují živočišné produkty.  
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Na vybudování této firmy nejsou potřebné vysoké náklady, což umožní rychlou návrat-
nost investice. Díky jednoduché organizační struktuře bude snadnější komunikace 
se	zaměstnanci a budou tak odbourány potenciální nedorozumění a dlouhavý komu-
nikační proces napříč širokou strukturou. 

5.3.2 Slabé stránky 

Jako slabiny jsou považovány nedostatečné podnikatelské zkušenosti autorky práce 
a	v	návaznosti na to nedostatek kontaktů v	odvětví.  

Z	důvodu nového vstoupení firmy na trh a neznámého jména, může být ze začátku 
oslabena vyjednávací pozice. Například ohledně cen dodavatelů. 

Na začátku podnikání budou přijati nový zaměstnanci. Slabou stránkou proto může 
být fakt, že se nebudou vzájemně znát a nebudou tvořit sehraný tým. 

5.3.3 Příležitosti 

V	Praze zatím neexistuje žádná hranolkárna, a jelikož	roste návštěvnost restauračních 
zařízení, má hranolkárna příležitost na trh proniknout. Příležitost je viděna v	propojení 
jednoduchých surovin a vytvoření chutného jídla. 

Růst počtu obyvatelstva Prahy, jejich kupní síly i spotřeby může přispět k	profitabilitě 
firmy a možnosti vybudování pobočky v	další lokalitě. Sociální sítě a internet hrají 
v	současnosti velkou roli v	zákazníkově životě, proto je jako příležitost chápána propa-
gace firmy skrze tuto cestu a poskytování informací, které jsou pro něj důležité.  

Další příležitostí by byla možnost rozšíření sortimentu, a tím pokrytí více potřeb zákaz-
níků. Jednat by se mohlo o doplňkový prodej ekologických výrobků či vyrábění dalších 
potravin inspirované holandskou kuchyní. Vzhledem k	lokalitě a k	počtu lidí, kteří 
se	v	centru Prahy vyskytují v	nočních hodinách by bylo možné zvážit noční provoz pod-
niku. 

5.3.4 Hrozby 

Díky nižším počátečním nákladům je rizikovým faktorem vstup konkurence. Internet 
je	chápán jako příležitost v	kontextu propagace, povědomí o firmě a poskytnutí infor-
mací. Mohou se tam však objevit také recenze nejen pozitivní, ale i negativní. Ty mohou 
mít záporný vliv na podnik.  

Hrozba plyne i z	neustále se měnící legislativy. V	případě, že jsou některé z	podmínek 
a povinností zanedbány, představuje to pro podnikatele velké riziko, nejen ze strany 
pokut, popř. přerušení podnikání, ale také ze strany ztráty důvěry pracovníků, zákaz-
níků, případně jiných zájmových stran. Z	těchto důvodů bude před začátkem podni-
kání oslovena poradenská společnost.   

Díky kombinaci neznámé značky a požadavků na vysokou kvalitu mohou mít dodava-
telé vyšší vyjednávací sílu. Rovněž bude zasahovat i síla zákazníků, kteří nebudou firmu 
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znát, a tak bude nutné je přesvědčit o jejích kvalitách. Podnik může ohrozit i nedosta-
tek kvalitních dodavatelů.  

S	trhem, růstem mezd, nízké nezaměstnanosti se pojí také zvýšená vyjednávací síla 
zaměstnanců, kteří mohou apelovat na zvýšení mezd, lepší podmínky, flexibilní pra-
covní dobu či prodloužené dovolené. Pokud jim toto nebude poskytnuto, mohou mít 
tendenci k	nižší produktivitě či	fluktuaci, a tím může firma přicházet o kvalifikované za-
městnance. Když je na toto firma připravena, může situaci obrátit ve prospěch zaměst-
nanců, podniku i zákazníků. Tím získá podnik benefit ve formě zaměstnávání lidí, kteří 
budou v	práci produktivnější a spokojenější. Výskyt firem nabízejících substituty může 
ohrozit zájem o naše produkty.  

Na potenciální pokles zájmu může mít vliv i růst cen na trhu. Ten sice může podniku 
přinést vyšší zisk, avšak je potřeba zohlednit i dopady zvyšování cen nemovitostí, ener-
gií, které mohou být pro podnik více nákladné. Tyto vlivy mohou zvyšovat ceny pod-
niku. Tím může dojít ke ztrátě potenciálních zákazníků, pokud jejich cenová elasticita 
nebude dostatečně vysoká.  

	 Pozitivní faktory Negativní faktory 

	 Silné stránky Slabé stránky 

In
te

rn
í v

liv
y 

Lokální produkty Nedostatek podnikatelských zkušeností 

Kvalita a čerstvost Nedostatek kontaktů 

Lokalita Slabá vyjednávací pozice 

Ekologie – obaly Neznámé jméno na trhu 

Příjemné prostředí Neznámí lidé v týmu 
 

Přímý prodej  

Pokrytí více životních stylů 	 

Nízké náklady 	 

Jednoduchá organizační struktura 	 

	 Příležitosti Hrozby 

Ex
te

rn
í v

liv
y 

Mezera na trhu Vstup konkurence 

Růst návštěvnosti restaurací Negativní recenze 

Růst kupní síly obyvatel Prahy Zanedbání legislativy 

Vyhledávání komfortního řešení Vyjednávací síla dodavatelů i zákazníků 

Internet a sociální sítě Vyjednávací síla pracovníků 

Změny životních stylů Růst cen 

Rozšíření sortimentu Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Vybudování další pobočky Nízký zájem o produkt 

Noční provoz hranolkárny 	 
Tabulka 8 SWOT analýza 

Zdroj: vlastní tvorba 
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5.3.5 Matice příležitostí 

Po celkové SWOT analýze jsou rozebrány příležitosti, které mohou mít na podnik a	jeho 
rozvoj určité dopady. Nejvyšší potenciál úspěchu a užitku je spatřen ve využití mezery 
na trhu, kde doposud žádná hranolkárna není. Další je v poskytování komfortního 
a	rychlého řešení obědu, svačiny či večeře zákazníkům. Podnik by měl rovněž využít 
růstu kupní síly obyvatel hlavního města, kde jsou měsíční mzdy nad průměrem České 
republiky. Zaujmout by Hrannah měla i z	důvodu zvyšující se poptávky po restaurač-
ních zařízeních. Pro podnik jsou příležitostí měnící se životní styly, především ve stra-
vování, kdy budou moci být obslouženi i zákazníci, kteří nejí maso, či ostatní živočišné 
výrobky.  

Z	pohledu potenciálu trhu je další příležitostí pokrytí potenciální poptávky po nočním 
provozu. To by se však muselo důkladně zvážit v	návaznosti na celkovou kapacitu, po-
třeby a produktivitu zaměstnanců, výši potenciálních výdělků podniku i rizika spojená 
s obsluhou podnapilých zákazníků. Není tedy zřejmé, jak by tento faktor ovlivnil sa-
motný podnik. Cíleno prozatím bude jen na denní zákazníky. Z	tohoto důvodu je pro-
dloužení provozní doby zařazeno do nízké pravděpodobnosti úspěchu. Po analýzách 
této příležitosti je možné, že bude tento předpoklad vyvrácen. 

Do riskantní oblasti je řazen internet a sociální sítě. Tyto	nástroje jistě pomáhají firmám 
dostat se do povědomí. Mohou však být zákazníky vnímány jako průměrně atraktivní 
z	důvodu nepřeberného množství informací, které je v	dnešní době k	dispozici. Je tedy 
nutné sestavit zajímavé a přehledné webové stránky i profily na sociálních sítích. Ne-
jistotu u vybudování další pobočky je v	budoucnu možné odbourat dalšími analýzami 
prostředí. 

Nevyužitelná oblast z	hlediska	potenciálu trhu i kapacit je rozšíření sortimentu. Hra-
nolkárna bude od konkurence odlišná právě na základě využívání jediné základní su-
roviny. Jediné možné rozšíření by bylo na základě podnětů a spolupráce se zákazníky. 

	  

	  Pravděpodobnost úspěchu 

	 

	 vysoká nízká 
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Využití mezery trhu   
Vyhledávání komfortního řešení Noční provoz hranolkárny 
Růst kupní síly obyvatel  
Růst návštěvnosti restaurací  
Změny životních stylů  

ní
zk

á 
 

Internet a sociální sítě 	 
 Rozšíření sortimentu 
Vybudování další pobočky 	 
	 	 
	 	 

Tabulka 9 Matice příležitostí 

Zdroj: vlastní tvorba  
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6 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 
Pro vytvoření marketingové strategie je použit model STP a persony typických zákaz-
níků. Následně navazuje marketingový mix a marketingový rozpočet.  

6.1 STP 

Na základě lokality je provedena segmentace podle geografických, demografických 
skupin a dle dalších prvků. Poté je provedeno zacílení a pozicování. 

6.1.1 Segmentace 

Produkt je určený pro	všechny, kteří si rádi pochutnají na čerstvých a kvalitních výrob-
cích, uznávají lokální zdroje a ekologii.  

Cílová skupina je charakterizována především na základě demografických údajů. Zá-
roveň se jedná o lidi, kteří se vyskytují v	centru Prahy.  

Zejména se jedná o: 

• žáky či studenty (ZŠ Vodičkova, Akademické gymnázium, Jazyková škola, ČVUT, 
UK, VŠ obchodní),  

• zaměstnance (Finanční úřad, Úřad MČ Praha 1, Městský soud, obchody, zmíněná 
vzdělávací zařízení) a obyvatelé této části Prahy,  

• návštěvníky kulturních zařízení (Divadlo ABC, Lucerna, Divadlo v	Řeznické, Divadlo 
Kalich),  

• rodiče a prarodiče, kteří mají děti ve zmíněných školách či na kroužcích v	okolí, 
• turisty či cestující skrze Lazarskou. 

Pokud by byla hranolkárna otevřena během večerního provozu, jednalo by se také 
o	potenciální zákazníky, kteří se vrací z	práce, klubu, hostince a podobně. 

Tabulka 10 Segmenty podle demografické charakteristiky 

Zdroj: vlastní tvorba 

Segmenty  Oblast Hodnoty Frekvence nákupu 

Žáci a studenti 
Praha 1, 
Praha 2 

Cena, rychlost, vzhled, vlastní ná-
doby a chuť občerstvení 

Často 

Zaměstnanci,  
obyvatelé 

Praha 1, 
Praha 2 

Kvalitní suroviny, ekologie a	rych-
lost občerstvení 

Středně často 

Návštěvníci kulturních 
zařízení 

Praha 1, 
Praha 2 

Původ potravin a chuť, příjemná 
atmosféra 

Středně často 

Rodiče a prarodiče 
Praha 1, 
Praha 2 

Kvalitní suroviny, rychlost, pří-
jemné posezení 

Středně často 

Turisti a cestující  
Praha 1, 
Praha 2 

Rychlost, chuť, vzhled občer-
stvení 

Příležitostně 
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Na základě velikosti vzdělávacích zařízení, pracovních možností, kulturních zařízení 
a	cestujících v	centru Prahy byly odhadem stanoveny velikosti segmentů. Nejvyšší po-
čet lidí zahrnuje segment turistů a cestujících v	okolí Vodičkovy ulice, celkem se v	dané 
lokalitě pohybuje zhruba 40	000	lidí/den (iROZHLAS, Ó1997-2018).  

Segment Velikost 

Žáci a studenti   5 300 

Zaměstnanci, obyvatelé 10 000 

Návštěvníci kulturních zařízení   2 200 

Rodiče a prarodiče     500 

Turisti a cestující   22 000 

Celkem  40 000 

Tabulka 11 Odhad velikosti segmentů 

Zdroj: vlastní tvorba 

6.1.2 Zacílení 

Jelikož se jedná o produkt, kde je důležité cílit především na lidi, kteří zastávají po-
dobné hodnoty a pohybují se v	centru Prahy, bude jako segmentační strategie použit 
nediferencovaný marketing. To znamená, že nebude brán potaz na rozdíly mezi nimi, 
jako je například věk, společenská třída nebo uživatelský status. Společnými znaky 
je	lokalita, hodnoty, které se odvíjejí od životního stylu a frekvence nákupu. Pro oslo-
vované zákazníky, je hlavním motivem nákupu kvalita surovin, původ a chuť, dále eko-
logie, rychlost, cena, vzhled a atmosféra podniku. 

6.1.3 Pozicování 

Snahou bude dostat se do podvědomí ve spojení s	podporou lokální produkce, změny 
přístupu k užívání jednorázových obalů i kvality produktů. Výhoda a výzva je spatřena 
v	obsazení mezery na trhu. Jedním z	firemních hodnot je budování společenské odpo-
vědnosti přes změnu, kterou chce podnik vyvolat. Chce být vnímán jako věrohodná 
firma, která se snaží zlepšovat jak sebe, tak i prostředí okolo sebe.  

Firma věří ve změněnu ve vnímání fast foodů, ve zbytečném plýtvání zdroji a	jednorá-
zovými obaly, ke kterému ve světě v	současné době dochází. Tímto chce rovněž vybu-
dovat jméno a značku firmy, která na trh vstoupí s	čistým štítem.  

Se zákazníky bude podnik v	kontaktu skrze přímý prodej, internet, sociální sítě a různé 
akce. Každý rok bude k	výročí podniku den „zaplaň kolik chceš“. Tyto peníze mohou být 
eventuálně rozděleny na charitativní účely. Za	předpokladu, že snižování cen může mít 
neblahý dopad na standardní ceny produktů, nebudou výrobky mimo tento den zlev-
ňovány. 
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6.2 Potenciální zákazník (persona zákazníka) 

Žákyně 

Karolína, 12 let, studuje na základní škole Vodičkova, žije v	Praze na Andělu. Mimo školu 
má spoustu aktivit, například balet, flétnu a jízdu na koni. Její bratr právě nastupuje 
na	Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici. Jelikož Karolína nemá moc času 
na	velké jídlo mezi kroužky, ráda si zajde na rychlou svačinu v	okolí školy. Upřednost-
ňuje jednoduché tepelně upravené jídlo, které dobře vypadá i chutná a je za přijatel-
nou cenu. 

Student 

Adam, 22 let, studuje na UK v	Praze. Po	škole rád chodí posedět s	přáteli a často se	stra-
vuje v	restauracích nebo bistrech. Restaurace vyhledává přes	internet. Bydlí se	svými 
přáteli ve sdíleném bytě ve Vodičkově ulici. Zajímá se o problematiku okolo jednorá-
zových plastů. Z	tohoto důvodu se snaží do kaváren a restaurací s	rychlým občerstve-
ním chodit pro	nápoje nebo jídlo s	sebou s	vlastními nádobami. Je	pro něj důležitá 
chuť a rychlost přípravy jídla. Omezuje živočišné produkty a	vybírá si potraviny s	ově-
řeným původem. 

Obyvatel Prahy 1 

Martin, 33 let, vystudoval na MÚVS ČVUT v	Praze a v	současné době pracuje jako pro-
jektový manažer v	ČEZu. Bydlí ve Vladislavově ulici. Přes	sociální sítě vyhledává zají-
mavá místa i restaurace. Pro	Martina je klíčová kvalita a	flexibilita ať už se jedná 
o	cokoli. Po	cestě domů se zastavuje na	jídlo, které ho po	hektickém dni rychle 
a	snadno zasytí. Upřednostňuje tepelně upravené pokrmy. 

Návštěvnice kulturních zařízení 

Alena, 70 let, důchodkyně. Velkou část svého času věnuje své vnučce Karolíně a diva-
delním představením. Potraviny pečlivě vybírá a dává přednost lepší kvalitě před kvan-
titou. Ráda nakupuje na farmářských trzích a podporuje malé a lokální prodejce. 
Při	častých návštěvách centra Prahy, ať už kvůli škole svých vnoučat, nebo divadlu, 
se	zastavuje na rychlou a chutnou svačinu. Vybírá si restauračním zařízením s	příjem-
nou atmosférou, ve kterých si mohou svačinu vychutnat.  

Turista 

Max, 40 let, vystudoval architekturu na Delft University of Technology. Žije v	Amster-
damu se svou rodinou. Na svých cestách, ať už pracovních nebo soukromých, nerad 
ztrácí čas jídlem, proto upřednostňuje rychlé možnosti, musí však být kvalitní a nejlépe 
bio. Restaurace vyhledává přes Google Maps, nebo podle designu restaurace v	dané 
ulici. 
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6.3 Marketingový mix 

Marketingový mix hranolkárny tvoří produkt (hranolky, nápoje, omáčky), online a offline 
propagace, přímá distribuce a tržně stanovená cena s	komparací konkurence. 

6.3.1 Produkt 

Produktem Hrannah budou čerstvé hranolky, vyráběny z	kvalitních lokálních brambor, 
ke kterým budou prodávány nápoje. Toto dotvoří atmosféra podniku včetně příjem-
ného kvalifikovaného personálu. Hranolky i nápoje budou ve třech velikostech a dopl-
ňovat je bude omáčka. Jednotlivé velikosti jsou uvedeny v	tabulce 12.  

Nealkoholické nápoje zahrnují čerstvé džusy – pomerančové, hruškové a jablečné. 
Z	alkoholických nápojů bude k	dispozici pivo z	blatenského pivovaru Blatenský Kohout. 

Hranolky budou servírovány do kornoutu a omáčka zvlášť. Jelikož není příprava hrano-
lek časově náročná, bude si na nich zákazník moci pochutnat během několika minut 
od objednání. 

Nabídka Velikost Množství [g, ml] 

Hranolky 

Malé 100 

Střední 150 

Velké 250 

Nápoj nealko 

Malý 250 

Střední 390 

Velký 560 

Nápoj alko 

Malý  250 

Střední 390 

Velký 560 

Omáčka 

Hořčicová 30 

Kečup 30 

Majonéza 30 

Tabulka 12 Nabídka Hrannah, s.r.o. 

Zdroj: vlastní tvorba 

Hranolky budou připravovány z	brambor od jihočeského zemědělce. Odrůdy Bintje, 
Victoria a Agria dlouhé 7-10 cm budou rozkrájeny na hranolky o šířce 1 cm. Následně 
se budou smažit ve várkách o 3 kg brambor a celková příprava včetně smažení neza-
bere více než 30 minut.  

Smažení bude probíhat ve dvou kolech. Prvně budou smaženy na 160 °C, nechají 
se	okapat a následně se krátce vloží do fritéz na	180	°C. Ke smažení bude používán 
kvalitní sójový tuk značky Super frit Magic Chef. Tento tuk je geneticky neupraven, je 
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velmi odolný vůči tepelné zátěži a je oxidačně stabilní. Jeho bod zakouření je 230 °C. 
Olej je	také možno filtrovat, a tím zvýšit jeho životnost až na 75	hodin, což je 3-4 x více, 
než je tomu u běžných olejů (American Foodservice Concepts, Ó2011). 

6.3.2 Propagace 

Propagace představuje předání firemních hodnot, v	rámci svého zlatého kruhu, zákaz-
níkům. Hlavním cílem bude zaujmout zákazníky a vyvolat emoce.  

Zvoleny budou vhodné nástroje pro tento typ produktu. Marketing je z	praktických dů-
vodů rozdělen na offline a online.  

 

 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

6.3.2.1 Offline marketing 

Představuje vše, co není na internetu. Patří sem moderně upravená pobočka v	Lazarské 
ulici. Ta bude vybavena přírodním dřevěným nábytkem, zelenou „živou stěnou“. Přesto, 
že bude mít celkově zhruba 60 m2, bude působit vzdušně a útulně. Bude v	ní umístěno 
několik stolů, kde si budou zákazníci moci produkty vychutnat. V	prosklené stěně okolo 
vstupních dveří budou zavěšeny houpačky místo židlí. Velký důraz bude kladen na kva-
litní klimatizaci a vzduchotechniku, aby v	restauraci nebyl zápach spojený se smaže-
ním hranolek.  

Produkty budou mít obaly s	logem restaurace. Na zdech a v	prostoru budou umístěny 
další doplňky. Zaměstnanci budou nosit jednotné oblečení s	logem podniku, čímž do-
tvoří image pobočky. 

Týden před otevřením budou zvažovány letáky či články v deníku Metro. 

V	případě, že bude zakoupeno větší auto, či stánek, bude se moci hranolkárna účastnit 
různých venkovních akcí, například festivalů (Metronome festival, Colours of Ostrava, 
Mighty Sounds), či letních kin v	okolí Prahy. 

6.3.2.2 Online marketing 

Ještě před tím, než bude vybudována pobočka bude zřízen web, účet na Facebooku 
a	Instagramu, kde budou sdíleny fotografie prostoru, vybavení i produktů. Rovněž 

Offline marketing

•Pobočka
•Deník Metro + letáky
•Účast na outdoorových akcích

Online marketing

•Sociální sítě
•Webová stránka
•Pay per click kampaň
•Recenze

Obrázek 8 Propagační nástroje 
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bude umístěna lokalita pobočky do internetových vyhledávačů i map, například na	Go-
ogle či Seznam. Hranolkárna bude také propagována pomocí „pay per click“ kampaní. 
Realizace aktivit před otevřením pobočky pomůže k	dostání se do povědomí co nej-
více lidem, a tím k	postupnému získávání potenciálních zákazníků. 

Informace o podniku, které budou zveřejněny jako první, budou spojeny se situací 
okolo	budování a otevření pobočky. Na webu budou umístěny informace o firmě, hod-
notách a produktech. 

Po otevření budou webové stránky a sociální sítě neustále aktualizovány a přibydou 
recenze – osobní zkušenosti zákazníků s	produktem. Zákazníci si budou produkty vzá-
jemně doporučovat, nebo psát recenze do internetových prohlížečů. Spokojený klient 
je pro podnik vždy tou nejlepší a nejvěrohodnější reklamou. Je však nutné počítat 
i	s	případnou negativní reklamou. Například z řad potenciálních konkurentů. 

6.3.3 Distribuce 

V	návaznosti na povahu produktů bude využito především přímé distribuce, kdy zá-
kazník sám přijde do pobočky Hrannah, s.r.o.  

Zakoupené hranolky i nápoje si bude možné vychutnat přímo na pobočce, 
nebo	si	je	vzít s	sebou.  

Prozatím nebude zvažována podpora prodeje a nepřímá distribuce skrze internetové 
portály jako je Dáme jídlo. Tato firma zprostředkovává prodeje a převáží jídlo z restau-
race až k zákazníkovi. U této možnosti by byla nevýhoda nedostatečného uhlídání tep-
loty, která se může během přepravy změnit. Tím dojde ke	změně kvality produktu.  
Rovněž si firma účtuje provizi za	zprostředkování prodeje. 

6.3.4 Cena 

Cena je u produktů stanovena zejména z	pohledu trhu, tzn. tržní stanovení ceny v	kom-
paraci s	konkurencí. Roli zde hrají také náklady fixní i variabilní. Ty vycházejí z	cen do-
davatelů.  

Jak hranolky, tak i další produkty budou provedeny ve třech základních velikostech, 
aby	bylo vyhověno všem zákazníkům. Předpokládaný je největší zájem o prostřední 
velikost.  

Ceny hranolek jsou stanoveny tak, aby ani s	DPH, které je u potravin 15	%, nepřesáhly 
hranici 100 Kč. Tabulka 13 vyobrazuje nabídku produktů. Uvedené ceny jsou bez daně 
z	přidané hodnoty. 

Nabídka Variabilní N [Kč] Cena [Kč] 

Hranolky  

100 g 2,1 43 

150 g 2,9 69 

250 g 4,1 86 
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Nabídka Variabilní N [Kč] Cena [Kč] 

Nealkoholické nápoje 

Pomeranč 

250 ml 9,3 25 

390 ml 13,6 35 

560 ml 19,2 45 

Hruška 

250 ml 8,2 25 

390 ml 11,9 35 

560 ml 16,7 45 

Jablko 

250 ml 7,9 25 

390 ml 11,5 35 

560 ml 16,1 45 

Alkoholické nápoje 

Blatenský Kohout 

250 ml 12,0 21 

390 ml 17,1 25 

560 ml 23,7 33 

Omáčky 

Hořčicová 30 ml 9,2 20 

Kečup 30 ml 3,5 10 

Majonéza 30 ml 3,7 10 

Obalový materiál 

Bio taška 1,1 5 

Tabulka 13 Ceny nabízených produktů 

Zdroj: vlastní tvorba 

6.4 Marketingový rozpočet 

Náklady na marketingové aktivity budou alokovány dle potřeby, budou flexibilní a	vždy 
budou reagovat na situaci a potřeby trhu. Budou promýšleny a plánovány v	návaznosti 
na strategii, nikoliv na prodeje – při klesajících prodejích je vhodné marketing posílit, 
ne snížit. V	případě nevyužití plánovaných nákladů vytvoří rezervu pro ad hoc aktivity.  

Aktivita Celkem 1. rok [Kč/měsíc] Celkem od 2. roku [Kč/měsíc] 

Offline marketing 15 000 10 000 

Online marketing 5 000 5 000 

Celkem 20 000 15 000 

Tabulka 14 Marketingový rozpočet 

Zdroj: vlastní tvorba  



| 54 

7 HR PLÁN 
Hrannah bude mít na začátku podnikání pouze 7 zaměstnanců, a sice vedoucího spo-
lečnosti a 2 pracovníky na plný pracovní úvazek a 4 pracovníky na poloviční úvazek. 
Otevírací doba hranolkárny bude v	pondělí a úterý v	časovém pásmu 11:00-20:00 ho-
din, od	středy až do soboty 11:00-21:00 a v neděli 11:30-18:30. Alespoň jeden pracov-
ník bude každé ráno v	hranolkárně o 30 minut dříve, aby připravil vše potřebné a rovněž 
večer bude jeden zůstávat o 30 minut déle, aby uklidil a vypnul veškeré nástroje, ná-
dobí a spotřebiče. Každou neděli bude prováděna větší údržba celé kuchyně a restau-
race. Na jednu směnu budou vždy dva pracovníci. Zaměstnanci budou zajištovat 
běžné činnosti spojené s	chodem hranolkárny jako je příprava hranolek a nápojů, ob-
sluha zákazníků, obsluha pokladny a podobně. 

Otevírací doba 

Pondělí 11:00 20:00 

Úterý 11:00 20:00 

Středa 11:00 21:00 

Čtvrtek 11:00 21:00 

Pátek 11:00 21:00 

Sobota 11:00 21:00 

Neděle 11:30 18:30 

Tabulka 15 Otevírací doba Hrannah 

Zdroj: vlastní tvorba 

Veškerý personál bude pro dané pozice dostatečně proškolen. Jelikož každého moti-
vuje něco jiného, bude na začátku navázání pracovního vztahu potřeba zjistit, jaké mají 
pracovníci preference. Rovněž bude předpokládána vnitřní motivace pracovat v	této 
začínající firmě. Spokojení a produktivní zaměstnanci jsou pro firmu klíčoví, proto bude 
dbáno na rovnováhu mezi prací a jejich volným časem. I přesto, že bude mzda lidí v	re-
stauraci lehce nižší než průměrná mzda v	ČR, mohou někteří nalézt motivaci ve	zkrá-
cené pracovní době. 

Tabulka 16 zobrazuje zmíněných sedm pracovních pozic. Jsou zde uvedeny formy 
úvazku – Pracovní smlouva (PS), Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), včetně počtu hodin 
týdně. Uvedena je hrubá mzda a náklady na	jednotlivé pozice, které je zaměstnavatel 
povinen uhradit. Tyto náklady tvoří sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění 
ve výši 9 %. Částky odvádí měsíčně. Společník firmy má navíc nárok na 30 % podíl 
ze	zisku. 

U jednotlivých pracovních pozic nejsou stanoveny speciální podmínky pro přijetí. 
Je	však předpokládán zájem pracovníka o pohostinství a firmu. Důležitá je i chuť pra-
covat, učit se nové věci a být pozitivní. Vzhledem k	lokalitě je nezbytné ovládat alespoň 
jeden cizí jazyk, nejlépe anglický, německý, nebo ruský. Ze zákona je podmínkou 
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vlastnit zdravotní průkaz. Kuchař by měl, v	návaznosti na živnostenský zákon splňovat 
podmínky odpovědného zástupce. Tím zastupovat vlastníka společnosti. Za to mu bu-
dou případně vypláceny roční prémie. 

Tabulka 16 Přehled pracovních pozic 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tabulka 17 zobrazuje celkové roční náklady na lidské zdroje. Uveden je disponibilní 
časový fond (DČF), který vychází z	nominálního časového fondu. Od toho jsou odečteny 
dny, kdy má pracovník dovolenou, je na školení, je nemocný, případně je státní svátek. 
Jsou to tedy hodiny, kdy je pracovník k	dispozici. U vedoucího společnosti jsou navíc 
započteny náklady na leasing automobilu. 

Pozice DČF 
[h/rok] 

Mzdové N 
[Kč/rok] 

SP + ZP 
[Kč/rok] 

Školení 
[Kč/rok] 

Leasing 
auto 

[Kč/rok] 

N LZ cel-
kem 

[Kč/rok] 

Vedoucí   1 430 720 000 244 800 10 000  9 586 984 386 

Kuchař  1 444 336 000 114 240  1 500 0       451 740 

Pokladní  1 444 336 000 114 240  1 500 0       451 740 

Brigádník 1    707 132 000 44 880  1 500 0       178 380 

Brigádník 2    707 132 000 44 880  1 500 0       178 380 

Brigádník 3    707 132 000 44 880  1 500 0       178 380 

Brigádník 4    707 132 000 44 880  1 500 0       178 380 

Celkem  7 145 1 920 000 652 800 19 000  9 586 2 601 386 

Tabulka 17 Roční rozpočet na lidské zdroje 

Zdroj: vlastní tvorba  

Pozice Forma 
úvazku 

Počet 
hodin 
týdně 

Hrubá 
mzda 

[Kč/mě-
síc] 

SP 
[Kč/mě-

síc] 

ZP 
[Kč/mě-

síc] 

Náklady 
[Kč/mě-

síc] 

Náklady 
[Kč/rok] 

Vedoucí PS 35    60 000    15 000     5 400    80 400   964 800 

Kuchař PS 35    28 000     7 000     2 520    37 520   450 240 

Pokladní PS 35    28 000     7 000     2 520    37 520   450 240 

Brigádník 1 DPČ 17    11 000     2 750       990    14 740   176 880 

Brigádník 2 DPČ 17    11 000     2 750       990    14 740   176 880 

Brigádník 3 DPČ 17    11 000     2 750       990    14 740   176 880 

Brigádník 4 DPČ 17    11 000     2 750       990    14 740   176 880 

Celkem 	 173 160 000 40 000 14 400   214 400 2 572 800 
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8 PROJEKTOVÝ REALIZAČNÍ PLÁN 
V	této části jsou shrnuty strategické cíle podniku a způsob jejich měření. Činnosti 
před	začátkem provozu zobrazuje Ganttův diagram. 

8.1 Strategie 

Strategie podniku se odvíjí od firemního zlatého kruhu, který zároveň vysvětluje proč 
by měla firma existovat, jak bude docíleno úspěchu a co vlastně bude předmětem 
podnikání. Firemní proč by se dalo definovat jako mise podniku. Na to navazuje vize, 
která udává směr. Podnik chce být součástí změny a získat následovatele. Dále se stát 
vyhledávanou restaurací s	rychlým občerstvení a získat alespoň 4,7 hvězdiček v	hod-
nocení na Google, což může přivést další zákazníky.  

Mezi strategické cíle patří pozitivní cash flow již v 1. roce podnikání, navrácení investice 
do dvou let a generování pozitivní čisté současné hodnoty. Dalším cílem je prodat 
v	prvním roce 290 tisíc kusů hranolek a následně zaznamenávat meziroční nárůst pro-
dejů o 10 %. Pokud se budou prodeje vyvíjet podle plánu, založí podnik do 3 let novou 
pobočku a bude poskytovat kvalitní a rychlé jídlo další části trhu. Nákupem nového 
vozu se zabudovanou kuchyní získá podnik možnost navštěvovat různé venkovní akce. 
Nová pobočka a vůz budou kalkulovány samostatně. 

Cíl Měření 

Pozitivní cash flow v	1. roce podnikání Hodnota cash flow 

Navrácení investice do 2 let Doba návratnosti 

Pozitivní NPV Hodnota NPV 

Prodej 290 tis. ks hranolek v	1. roce Prodeje 

Každý rok navyšovat prodeje o 10 % Porovnání prodejů 

Vybudování nové pobočky do 3 let prodejna 

Nákup pojízdné prodejny do 2 let vůz 

Tabulka 18 Strategické cíle podniku na 5 let 

8.2 Ganttův diagram 

Ganttův diagram přehledně zobrazuje činnosti, které jsou potřeba zařídit před	a	při za-
čátku podnikání. Je ilustračně rozdělen do třech měsíců a veškeré činnosti jsou odha-
dovány ve dnech. Nejdříve bude potřeba splnit podmínky a za pomocí notáře založit 
podnik. Ten následně vznikne zápisem do obchodního rejstříku, jako společnost s	ru-
čením omezeným. Na zápis bude rezervováno alespoň 5	dní. Následovat bude pro-
hlídka prostor v Lazarské ulici a domluva nájemní smlouvy. To bude klíčové pro další 
činnosti, např. návrh přeměny prostoru a jeho přeměření pro	vybavení restaurace 
včetně vzduchotechniky, rozvrhu elektrických rozvodů i nábytku. Nájemní smlouva 
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bude podepsána po vzniku podniku. Poté, mohou začít instalace a rovněž bude podnik 
aktivní na internetu. Dále bude navázána smluvní spolupráce s	dodavateli surovin 
a	obalových materiálů. Po předělání prostor přijde na řadu naskladnění všech potřeb-
ného. V	době instalace nábytku proběhne registrace na Google. Pracovníci budou vy-
hledáváni a vybíráni na přelomu prvních dvou měsíců. Poté budou proškoleni. Před	za-
hájením provozu proběhnou poslední úpravy a otestování kuchyně. 

Činnost Dny 

Období 

Leden Únor Březen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Získání živnostenského oprávnění 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Založení a vznik podniku 5 	   	 	 	 	 	 	 	       

Prohlídka prostor 1 	   	 	 	 	 	 	 	       

Podpis nájemní smlouvy 1 	  	 	 	 	 	 	 	       

Webové stránky, sociální sítě 25 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Registrace firmy na Google 1 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Návrh přeměny prostor 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Návrh a porovnání vybavení kuchyně 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Objednávka vybavení kuchyně 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Elektrické rozvody 2 	 	 	     	 	 	 	       

Objednávka vzduchotechniky 3 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Instalace vzduchotechniky 8 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Podpis smluv s dodavateli surovin 2 	 	 	 	 	 		 	 	 	       

Podpis smluv s dodavateli obalů 2 	 	 	 	 	 		 	 	 	       

Návrh a objednávka nábytku 5 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Instalace vybavení kuchyně 2 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Instalace nábytku  3 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Nákup drobného majetku 4 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Naskladnění všech surovin 7 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Hledání a výběr pracovníků 9 	 	 	 	 	 	 	 	 	       

Školení pracovníků 2 	 	 	 	 	    	 	       

Poslední úpravy pobočky 2 	 	 	 	 	   	 	 	       

Testování kuchyně 2 	 	 	 	 	 	   	 	       

Zahájení provozu 1 	 	 	 	 	 	 	           
Tabulka 19 Ganttův diagram 

Zdroj: vlastní tvorba  
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9 FINANČNÍ PLÁN 
Tato část shrnuje proveditelnost projektu z	finanční stránky. Uvedeny jsou potřebné 
finance pro začátek podnikání, plánovaný roční rozpočet pro první a následující roky, 
plány prodejů, nákladů, výnosů a plánované účetní výkazy. 

9.1 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet se skládá ze dvou základních částí, první jsou náklady, které 
se	pojí s	administrativou při zřizování podniku. Do investičních nákladů patří náklady 
na	přestavbou prostoru a vybavení. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje vzducho-
techniku, nerezové vybavení kuchyně (fritézy, pulty), myčku nádobí a nábytek. Počá-
teční náklady se skládají z marketingu a	poradenství ohledně legislativy. Spadají sem 
také náklady na suroviny pro	1.	měsíc, které musí být naskladněny před otevřením re-
staurace. V	době rekonstrukce bude nutné platit nájem prostoru i energie. 

Položka Celkem [Kč] 

Náklady před zahájením podnikání     9 600 

Živnostenské oprávnění     1 000 

Výpis z trestního rejstříku       100 

Notářské poplatky     4 000 

Poplatky bance     1 500 

Zápis do OR     3 000 

Investiční náklady   710 665 

Stavební práce   16 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 350 000 

Vybavení bez DHM   82 000 

Drobný majetek   109 700 

Počáteční N    40 000 

Suroviny na 1. měsíc    45 965 

Náklad na prostory v době úprav    67 000 

Celkem pro založení   720 265 
Tabulka 20 Zakladatelský rozpočet 

Zdroj: vlastní tvorba 

9.2 Plánovaný rozpočet  

Pro získání přehledu o nákladech pro první a následující roky je zhotoven rozpočet. 
Vychází dílčích rozpočtů na lidské, hmotné a nehmotné zdroje.  
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9.2.1 Dílčí rozpočty 

Tabulka 21 vychází z tabulky 7 Přehled dodavatelských nákladů. Jsou zde započítány 
veškeré náklady na hmotný majetek. Odpisy jsou uvedeny pro 1. rok, v	následujících 
letech budou 67	300 Kč za rok. 

Plocha 
[m2] 

Prostory 
[Kč/rok] 

Kancelář. 
potřeby 
[Kč/rok] 

Uklízecí 
prostředky 

[Kč/rok] 

Doplňky 
[Kč/rok] 

Odpisy 
[Kč/rok] 

N HM  
celkem 
[Kč/rok] 

       60   708 000    18 000    12 000    12 000    33 550   783 550 

Tabulka 21 Roční rozpočet na hmotné zdroje 

Zdroj: vlastní tvorba 

Tabulka 22 uvádí rovnoměrné daňové odpisy, které patří do vlastních zdrojů financo-
vání. Vzduchotechnika patří do 3. odpisové skupiny a bude odepisována 10 let. Ostatní 
položky patří do 2. skupiny a budou se odepisovat 5 let. 

 

Zdroj: vlastní tvorba 

Roční rozpočet na nehmotné zdroje vychází z tabulky 7 Přehled dodavatelských ná-
kladů. Do ostatních poplatků patří OSA, tedy poplatky za pouštění reprodukované 
hudby v	restauraci. 

Pojištění 
[Kč/rok] 

Software 
[Kč/rok] 

Energie 
[Kč/rok] 

Paušál 
[Kč/rok] 

Internet 
[Kč/rok] 

Ostatní 
poplatky 
[Kč/rok] 

N NHM  
celkem 
[Kč/rok] 

   60 000    24 000    96 000    12 000    12 000     6 060   210 060 

Tabulka 23 Roční rozpočet na nehmotné zdroje 

Zdroj: vlastní tvorba 

9.2.2 Celkový rozpočet 

Celkový rozpočet je sestaven na základě	dílčích rozpočtů, které jsou uvedeny v	tabulce 
17 Roční rozpočet na lidské zdroje, 21 Roční rozpočet na hmotné zdroje a 23 Roční 
rozpočet na nehmotné zdroje. 

Vyobrazeny jsou celkové náklady, které představují součet alokovaných částek na jed-
notlivé činnosti.  K	těm jsou poté přiděleny podle procenta využití vnitropodnikové 

Položka Pořizovací 
cena [Kč] 

Odpis 

1 2 3 4 5 

Vzduchotechnika 90 000 4 950 9 450 9 450 9 450 9 450 

Nerezové fritézy, pulty 140 000 15 400 31 150 31 150 31 150 31 150 

Myčka nádobí 50 000 5 500 11 125 11 125 11 125 11 125 

Nábytek 70 000 7 700 15 575 15 575 15 575 15 575 

Celkem 350 000 33 550 67 300 67 300 67 300 67 300 

Tabulka 22 Odpisy 
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náklady (VNP) – úklid. Výsledkem jsou celkové náklady s	VNP pro 1. a následující roky. 
Rozdíly částek mezi těmito roky jsou zapříčiněny změnou výše odpisů a nákladů 
na	marketing, které jsou od 2. roku 15 tisíc Kč měsíčně. 

Entita LZ [tis. 
Kč/rok] 

HM [tis. 
Kč/rok] 

NHM 
[tis. 

Kč/rok] 

Celkem 
[tis. 

Kč/rok] 

Celkem 
s VNP 

[tis. 
Kč/rok] 

Celkem 
s	VNP [tis. 

Kč/rok] 
od	2. roku 

Vedení společnosti   591    20    22   632   635   635 

Plánování výroby   197    18    11   226   228   228 

Výběr a nákup brambor   121     1     3   125   125   125 

Naskladnění    45    54     2   101   104   105 

Kontrola brambor    63    36     3   102   105   105 

Krájení brambor    81    38     5   124   128   129 

Oplachování a osušení    81    36     7   124   128   128 

Rozpálení fritéz    81    39     6   126   132   135 

Vsypání hranolek do fritézy    81    39     6   126   133   136 

Smažení    63    44    33   140   153   162 

Vyjmutí hranolek    58    36     9   103   110   110 

Vložení do odkapávače    58    39     6   104   110   114 

Vsypání hranolek do fritézy    81    39     6   126   133   136 

Smažení    58    44    33   136   149   157 

Vyjmutí hranolek z fritézy    81    36     6   123   130   130 

Kontrola hranolek   103    36     3   143   149   149 

Promíchání v míse se solí    103    36     3   143   149   149 

Vložení do kornoutu   103    36     3   143   149   149 

Přidání omáček    94    36     3   134   140   140 

Finální kontrola   126    36     2   164   171   171 

Prodej zákazníkovi   117    52    30   198   211   211 

Vyhodnocení    98    18     6   122   125   125 

Marketingové činnosti     0     0     0   240   240   180 

Účetnictví     0     0     0    60    60    60 

HR činnosti     0     0     0    60    60    60 

IT správa     0     0     0     6     6     6 

Úklid   117    12     1   129     0     0 

Celkem 2 601   784   210 3 832 3 961 3 935 

Tabulka 24 Plánovaný rozpočet 

Zdroj: vlastní tvorba 
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9.3 Plánované objemy prodejů, nákladů a výnosů 

Tyto plány ukazují, kolik toho podnik za jednotlivé roky prodá, jakými variabilními ná-
klady musí počítat a jaké z	toho vychází výnosy. Pomocí nich je možné odhadnout 
množství surovin, které je potřeba pro výrobu produktů. 

9.3.1 Plánované objemy prodejů 

Odhad prodejů vychází z	potenciálního zájmu o produkt a kapacit. V	prvním měsíci 
je	plánován počet prodaných malých hranolek na 450 kusů, středních 1	500 ks a vel-
kých 1050 ks, to znamená, že se celkově prodá alespoň 100 ks/den. U nápojů je před-
poklad, že se jich denně prodá alespoň 45 ks. 

Největší zájem je předpokládán u střední velikosti produktu. V	1. roce je počítáno s	5	% 
měsíčním nárůstem prodaných produktů. Meziročně je pak plánován nárůst	10	%. 

Prodeje [ks] 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem 

Hranolky 

Malé     7 163     7 879     8 667     9 534    10 487  43 729 

Střední    23 876    26 263    28 890    31 779    34 956 145 763 

Velké    16 713    18 384    20 223    22 245    24 469 102 034 

Pomeranč 

Malý     1 433     1 576     1 733     1 907     2 097   8 746 

Střední     4 298     4 727     5 200     5 720     6 292  26 237 

Velký     2 865     3 152     3 467     3 813     4 195  17 492 

Hruška 

Malý       478       525       578       636       699   2 915 

Střední     1 433     1 576     1 733     1 907     2 097   8 746 

Velký       955     1 051     1 156     1 271     1 398   5 831 

Jablko 

Malý       955     1 051     1 156     1 271     1 398   5 831 

Střední     2 865     3 152     3 467     3 813     4 195  17 492 

Velký     1 910     2 101     2 311     2 542     2 797  11 661 

Nápoj alko 

Malý        478       525       578       636       699   2 915 

Střední     2 388     2 626     2 889     3 178     3 496  14 576 

Velký     1 433     1 576     1 733     1 907     2 097   8 746 

Omáčka 

Hořčicová     7 163     7 879     8 667     9 534    10 487  43 729 

Kečup    23 876    26 263    28 890    31 779    34 956 145 763 

Majonéza    16 713    18 384    20 223    22 245    24 469 102 034 

Bio taška 	    47 751    52 527    57 779    63 557    69 913 291 527 

Celkem 	 164 742 181 216 199 338 219 272 241 199 	 

Tabulka 25 Plánované objemy prodejů 

Zdroj: vlastní tvorba 
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9.3.2 Plánované objemy nákladů 

Plánované objemy nákladů, které zobrazuje tabulka 26, se odvíjí od přímých variabil-
ních nákladů jednotlivých produktů, které jsou uvedeny v	tabulce 13 Ceny nabízených 
produktů. Ty jsou vynásobeny plánovanými objemy prodejů. 

Náklady [tis. Kč] 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem 

Hranolky 

Malé    15    17    18    20    22    93 

Střední    70    77    85    94   103   430 

Velké    68    75    83    91   100   416 

Pomeranč 

Malý    13    15    16    18    19    81 

Střední    59    64    71    78    86   357 

Velký    55    60    66    73    80   335 

Hruška 

Malý     4     4     5     5     6    24 

Střední    17    19    21    23    25   104 

Velký    16    18    19    21    23    97 

Jablko 

Malý     8     8     9    10    11    46 

Střední    33    36    40    44    48   201 

Velký    31    34    37    41    45   188 

Nápoj alko 

Malý      6     6     7     8     8    35 

Střední    41    45    49    54    60   249 

Velký    34    37    41    45    50   208 

Omáčka 

Hořčicová    66    72    80    87    96   401 

Kečup    82    91   100   110   121   503 

Majonéza    62    68    75    82    91   378 

Bio taška 	    53    58    64    70    77   321 

Celkem 	   732   805   885   974 1 071       

Tabulka 26 Plánované objemy nákladů 

Zdroj: vlastní tvorba 
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9.3.3 Plánované objemy výnosů 

Dle plánu výnosů na 5 let se každý rok, v	návaznosti na zvyšující se prodeje, zvyšují 
i	výnosy. Jako nejvýnosnější budou dle plánu střední hranolky. 

Výnosy [tis. Kč] 2020 2021 2022 2023 2024 Celkem 

Hranolky 

Malé   308   339   373   410   451 1 880 

Střední 1 647 1 812 1 993 2 193 2 412 10 058 

Velké 1 437 1 581 1 739 1 913 2 104 8 775 

Pomeranč 

Malý    36    39    43    48    52   219 

Střední   150   165   182   200   220   918 

Velký   129   142   156   172   189   787 

Hruška 

Malý    12    13    14    16    17    73 

Střední    50    55    61    67    73   306 

Velký    43    47    52    57    63   262 

Jablko 

Malý    24    26    29    32    35   146 

Střední   100   110   121   133   147   612 

Velký    86    95   104   114   126   525 

Nápoj alko 

Malý     10    11    12    13    15    61 

Střední    60    66    72    79    87   364 

Velký    47    52    57    63    69   289 

Omáčka 

Hořčicová   143   158   173   191   210   875 

Kečup   239   263   289   318   350 1 458 

Majonéza   167   184   202   222   245 1 020 

Bio taška 	   239   263   289   318   350 1 458 

Celkem 	 4 928 5 421 5 963 6 559 7 215 	 

Tabulka 27 Plánované objemy výnosů 

Zdroj: vlastní tvorba 
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9.3.4 Souhrnný kalkulační vzorec 

Souhrnný kalkulační vzorec, který je vyobrazen v	tabulce 28 zahrnuje plánované ná-
klady na přímý materiál viz tabulka 26 a dále výrobní, správní a odbytové režie, ve kte-
rých jsou zahrnuty náklady uvedené v	plánovaném rozpočtu.  

Kalkulační vzorec [tis. Kč] 

Položky 2020 2021 2022 2023 2024 

Přímý materiál   732   805   885   974 1 071 

Výrobní režie 2 625 2 658 2 658 2 658 2 658 

Vlastní náklady výroby 3 356 3 463 3 544 3 632 3 730 

Správní režie    885   885   885   885   885 

Vlastní náklady výkonu 4 241 4 348 4 429 4 517 4 615 

Odbytové náklady    451   391   391   391   391 

Úplné vlastní náklady výkonu 4 693 4 740 4 820 4 909 5 006 

Tržby prodej hranolek 3 393 3 732 4 105 4 516 4 967 

Tržby ostatní 1 535 1 689 1 858 2 043 2 248 

Tržby celkem 4 928 5 421 5 963 6 559 7 215 

Zisk   235   681 1 143 1 651 2 209 

Tabulka 28 Kalkulační vzorec 

Zdroj: vlastní tvorba 

9.4 Plánované účetní výkazy 

Účetní výkazy jsou sestaveny v	podobně výkazu zisků a ztrát, rozvahy a cash flow. Za-
hrnují nultý rok, kde figurují vklady a investice. Následně jsou výkazy plánovány na 5	let.  

9.4.1 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát zobrazuje náklady a výnosy, ze kterých následně vychází výsledek 
hospodaření. Ve všech letech je tato hodnota pozitivní a meziročně roste.  

Tržby z	prodeje výrobků jsou tvořeny výnosy za prodej hranolek a nealkoholických ná-
pojů. Tržby za prodej zboží jsou výnosy za alkoholické nápoje, omáčky a tašky.  

V	nultém roce jsou ve výkonové spotřebě promítnuty náklady ze zakladatelského roz-
počtu bez dlouhodobého hmotného majetku. 

Ostatní u osobních nákladů zahrnuje náklady na školení a leasing automobilu, který 
bude používat vedoucí společnosti. Uvedená procentní marže nezahrnuje převod po-
dílu společníkovu. 
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Výkaz zisků a ztrát [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 0  4 023  4 425  4 868  5 355  5 890 

Tržby za prodej zboží 0    905    995  1 095  1 204  1 325 

Výkonová spotřeba    370  2 058  2 071  2 151  2 240  2 337 

N vynaložené na prodej produktů    316  1 230  1 170  1 170  1 170  1 170 

Spotřeba materiálu a energií     54    828    901    981  1 070  1 167 

Osobní náklady   0  2 601  2 601  2 601  2 601  2 601 

Mzdy  0  1 920  1 920  1 920  1 920  1 920 

Sociální a zdravotní pojištění 0    653    653    653    653    653 

Ostatní 0     29     29     29     29     29 

Úpravy hodnot v provozní oblasti   0     34     67     67     67     67 

Odpisy DHM 0     34     67     67     67     67 

Provozní výsledek hospodaření -   370    235    681  1 143  1 651  2 209 

Nákladové úroky a podobné N 0      0      0      0      0      0 

Finanční výsledek hospodaření -   370    235    681  1 143  1 651  2 209 

HV před zdaněním -   370    235    681  1 143  1 651  2 209 

Daň z příjmů 0     45    129    217    314    420 

Výsledek hospodaření po zdanění -   370    191    552    926  1 337  1 789 

Převod podílu na HV společníkovi 0     57    166    278    401    537 

HV za účetní období -   370    133    386    648    936  1 253 

Čistý obrat za účetní období   0  4 928  5 421  5 963  6 559  7 215 

Marže 	 4 % 10 % 16 % 20 % 25 % 

Tabulka 29 Výkaz zisků a ztrát 

Zdroj: vlastní tvorba 

9.4.2 Rozvaha 

Rozvaha zahrnuje jednotlivá aktiva a pasiva. V	nultém roce lze pozorovat vložení dlou-
hodobého majetku, tedy kuchyňské zařízení, od kterého se každoročně odečítají od-
pisy. U zásob je počítáno s	10 % rezervou pro další roky.  

V	pasivech lze vidět vložený základní kapitál ve výši 100	000,- Kč a vklady společníka 
nad rámec základního kapitálu zobrazuje položka kapitálové fondy. 
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Rozvaha [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Aktiva 1 230 1 465 2 044 2 892 4 048 5 542 

Dlouhodobá aktiva   350   316   249   182   115    47 

DHM   350   316   249   182   115    47 

Oběžná aktiva   880 1 149 1 795 2 710 3 933 5 495 

Bankovní účet   870 1 065 1 705 2 612 3 826 5 378 

Pokladna    10    10    10    10    10    10 

Zásoby     0    73    80    89    97   107 

Pasiva 1 230 1 465 2 044 2 892 4 048 5 542 

Vlastní kapitál 1 230 1 363 1 749 2 397 3 333 4 586 

Základní kapitál   100   100   100   100   100   100 

Kapitálové fondy 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nerozdělený zisk z předchozích let     0 -  370 -  237   149   797 1 733 

HV za účetní období -  370   133   386   648   936 1 253 

Cizí zdroje     0   102   295   495   715   957 

Závazky vůči společníkovi     0    57   166   278   401   537 

Závazky ostatní vůči státu     0    45   129   217   314   420 

Tabulka 30 Rozvaha 
Zdroj: vlastní tvorba 

9.4.3 Cash flow 

Výkaz peněžních toků zobrazuje peníze na začátku období 1	600	000,- Kč, které tvoří 
základní kapitál a kapitálové fondy. V	0. roce se promítne dlouhodobý hmotný majetek. 

Cash flow [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Peníze na začátku období   1 600    880  1 075  1 715  2 622  3 836 

HV před zdaněním -   370    235    681  1 143  1 651  2 209 

Nákup DM 350      0      0      0      0      0 

Odpisy 0     34     67     67     67     67 

Změna stavu zásob 0     73      7      8      9     10 

Daň 0      0     45    129    217    314 

Splátka podílu společníkovi 0      0     57    166    278    401 

Celkem CF -   720    196    639    907  1 214  1 552 

Peníze na konci období     880   1 075   1 715   2 622   3 836   5 388 

Tabulka 31 Cash flow 
Zdroj: vlastní tvorba  
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10 ÚSPĚŠNOST PROJEKTU A ANALÝZA 

RIZIK 
Hlavní předpoklady úspěšnosti podnikatelského plánu jsou zjištěny pomocí kritérií 
hodnocení projektů. U analýzy rizik je použita analýza bodu zvratu a metoda scénářů. 

10.1 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

Údaje v	tabulce 32 vychází z	plánovaných účetních výkazů. Pro všechny roky je v	ko-
runách českých zobrazeno cash flow (CF), diskontované cash flow (DCF), kumulované 
cash flow (CCF) a kumulované diskontované cash flow (CDCF). Diskontní sazba (c) 
je	12	%. V	nultém roce jsou uvedeny investiční náklady ve výši 720	265,- Kč. 

Projekt bude posuzován především z	hlediska čisté současné hodnoty (NPV) a vnitř-
ního výnosového procenta (IRR). Uvedeny jsou i další kritéria pro posouzení projektu.  

NPV vychází z	DCF. Jeho hodnota je u tohoto pětiletého projektu téměř 2,3 mil. Kč. 
Vnitřní výnosové procento stanovené na	základě CF0-5 je	ve výši 74 %. U posuzování 
projektu je důležité, aby vyšla čistá současná hodnota pozitivně. U IRR je pro přijetí 
projektu nezbytné, aby vyšlo vyšší než diskontní sazba. Tyto podmínky jsou u tohoto 
podnikatelského plánu splněny. 

Doba návratnosti (PB) je stanovena na základě CCF a CF. Zobrazuje, kdy bude investice 
navrácena, v	tomto případě za 1,8 let. Nevýhodou je, že ignoruje hodnotu peněz v	čase. 
Proto je vypočtena i diskontovaná doba návratnosti (DPB), která s	ním počítá. Zde vyšla 
2,1 let. Index ziskovosti (PI) je vypočítán jako součet DCF1-5 vydělený investicí. Akcepto-
vatelný projekt by ho měl mít vyšší než 1. Z	pohledu těchto kritérií je projekt přijatelný. 

t 0 1 2 3 4 5 

CF -720 265 195 707 639 291 907 088 1 214 167 1 551 954 

DCF -720 265 174 738 509 639 645 647 771 625 880 620 

CCF -720 265 -524 558 114 734 1 021 821 2 235 988 3 787 942 

CDCF -720 265 -545 526 - 35 887 609 760 1 381 385 2 262 005 

c 12 % 

NPV 2 262 005 

IRR 74 % 

PB 1,8 

DPB 2,1 

PI 4,1 

Tabulka 32 Kritéria hodnocení projektu 

Zdroj: vlastní tvorba 
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10.2 Analýza rizik 

Do analýzy rizik spadá analýza bodu zvratu a posouzení scénářů jak z	hlediska výkazů, 
tak i z	hlediska NPV a IRR. 

10.2.1 Bod zvratu 

Dle analýzy bodu zvratu neboli BE analýzy, lze konstatovat, že nejvíce rizikový faktor je 
poptávka a cena hranolek. Stačí změna tržeb - 15 % neboli -4	659 992,- Kč během pěti 
let a	NPV podnikatelského plánu bude nulové. Podobný závěr platí i pro změnu prů-
měrné ceny hranolek. Pokud se změní jen o - 23 % neboli o 15,- Kč. Faktory, u kterých 
lze tvrdit, že nemají na NPV takový vliv jsou ostatní přímé náklady na 1 hranolky, inves-
tiční náklady a diskontní sazba.  

Faktory jako daň z	příjmu a procento zásob jsou pro zahrnutí do analýzy irelevantní. 
Jelikož daň nemůže být více jak 100 %, a proto, aby byla NPV nulová by byla potřeba 
držet 257 % zásob což je 2 a půl násobek ročních prodejů.  

Rizikovým faktorem, který není promítnut v	BE analýze je nájemní smlouva, u které 
může být riziko v	návaznosti na současnou situaci kolem nemovitostí, zvýšení cen, pří-
padně může být smlouva vypovězena dříve, nebo nemusí uzavření smlouvy vůbec na-
stat. Nájemní smlouva, je plánováno uzavřít na období na 10 let. 

Položka Absolutní změna Změna [%] 

Tržby – simulace poptávky - 4 659	992 Kč - 15 

Změna průměrné ceny hranolek - 15 Kč - 23 

Ostatní přímé N na 1 ks hranolek 4 659	992 Kč 104 

Investiční náklady 2 262	005 Kč 314 

Diskontní sazba 62 % 520 

Tabulka 33 Analýza bodu zvratu 

Zdroj: vlastní tvorba 

Zdroj: vlastní tvorba 
Graf 3 Tornádo diagram – BE analýza 
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10.2.2 Scénáře 

Na základě BE analýzy byly vybrány dva nejrizikovější faktory – poptávka a cena pro-
duktů. Vyhotoven je optimistický i pesimistický scénář účetních výkazů, které jsou po-
suzovány na základě kritérií pro hodnocení projektů. 

10.2.2.1 Optimistický scénář 

U optimistického scénáře je předpoklad vyššího zájmu o produkt a poptávka se zvýší 
o 25 %. Na toto reaguje cena produktů, která se také navýší o 10 %. 

Výkaz zisků a ztrát 

Při zvýšení prodaných hranolek ze 100 ks na 125 ks denně a nápojů ze 45 ks na 65 ks 
bude podnik generovat vyšší tržby. Marže bez výplaty podílu společníkům by se zvýšila 
v	prvním roce ze 4 % na 35 %.  

Výkaz zisků a ztrát [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Tržby z prodeje výrobků a služeb     0 5 532 6 085 6 693 7 363 8 099 

Tržby za prodej zboží     0 1 214 1 336 1 469 1 616 1 778 

Výkonová spotřeba   370 2 058 2 071 2 151 2 240 2 337 

N vynaložené na prodej produktů   316 1 230 1 170 1 170 1 170 1 170 

Spotřeba materiálu a energií    54   828   901   981 1 070 1 167 

Osobní náklady     0 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 

Mzdy      0 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 

Sociální a zdravotní pojištění     0   653   653   653   653   653 

Ostatní     0    29    29    29    29    29 

Úpravy hodnot v provozní oblasti     0    34    67    67    67    67 

Odpisy DHM     0    34    67    67    67    67 

Provozní výsledek hospodaření -  370 2 053 2 681 3 343 4 070 4 871 

Finanční výsledek hospodaření -  370 2 053 2 681 3 343 4 070 4 871 

HV před zdaněním -  370 2 053 2 681 3 343 4 070 4 871 

Daň z příjmů     0   390   509   635   773   925 

Výsledek hospodaření po zdanění -  370 1 663 2 172 2 708 3 297 3 946 

Převod podílu na HV společníkovi     0   499   652   812   989 1 184 

HV za účetní období -  370 1 164 1 520 1 895 2 308 2 762 

Čistý obrat za účetní období     0 6 746 7 421 8 163 8 979 9 877 

Marže 	 25 % 29 % 33 % 37 % 40 % 

Tabulka 34 Výkaz zisků a ztrát – optimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Rozvaha 

Rozvaha [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Aktiva 1 230 3 283 5 075 7 257 9 880 12 989 

Dlouhodobá aktiva   350   316   249   182   115    47 

DHM   350   316   249   182   115    47 

Oběžná aktiva   880 2 967 4 826 7 075 9 766 12 941 

Bankovní účet   870 2 865 4 715 6 954 9 634 12 797 

Pokladna    10    10    10    10    10    10 

Zásoby     0    91   101   111   122   134 

Pasiva 1 230 3 283 5 075 7 257 9 880 12 989 

Vlastní kapitál 1 230 2 394 3 914 5 810 8 118 10 879 

Základní kapitál   100   100   100   100   100   100 

Kapitálové fondy 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nerozdělený zisk z předchozích let     0 -  370   794 2 314 4 210 6 518 

HV za účetní období -  370 1 164 1 520 1 895 2 308 2 762 

Cizí zdroje     0   889 1 161 1 447 1 763 2 109 

Závazky vůči společníkovi     0   499   652   812   989 1 184 

Závazky ostatní vůči státu     0   390   509   635   773   925 

Tabulka 35 Rozvaha – optimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 

Cash flow 

Cash flow [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Peníze na začátku období 1 600   880 2 875 4 725 6 964 9 644 

HV před zdaněním -  370 2 053 2 681 3 343 4 070 4 871 

Nákup DM   350     0     0     0     0     0 

Odpisy     0    34    67    67    67    67 

Změna stavu zásob     0    91     9    10    11    12 

Daň     0     0   390   509   635   773 

Splátka podílu společníkovi     0     0   499   652   812   989 

Celkem CF -  720 1 996 1 850 2 239 2 679 3 164 

Peníze na konci období   880 2 875 4 725 6 964 9 644 12 807 

Tabulka 36 Cash flow – optimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Kritéria hodnocení projektu 

Čistá současná hodnota projektu je při optimistickém scénáři ve výši zhruba 7,6 mil.	Kč. 
Vnitřní výnosové procento je 276 %. Díky zvýšeným tržbám je doba návratnosti necelý 
rok. Index ziskovosti je	11,6. 

t 0 1 2 3 4 5 

CF -720 265 1 995 550 1 850 158 2 239 041 2 679 315 3 163 616 

DCF -720 265 1 781 741 1 474 934 1 593 705 1 702 753 1 795 121 

CCF -720 265 1 275 285 3 125 443 5 364 484 8 043 798 11 207 415 

CDCF -720 265 1 061 476 2 536 411 4 130 116 5 832 869 7 627 989 

c  12 % 

NPV 7 627 989 

IRR 276 % 

PB 0,36 

DPB 0,40 

PI 11,6 

Tabulka 37 Kritéria hodnocení projektu – optimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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10.2.2.2 Pesimistický scénář 

Pesimistický scénář předpovídá pokles zájmu o produkty. Prodeje se sníží o 25 % 
a	cena o 10 %. Denně prodalo 75 ks hranolek a	34	ks	nápojů.	

Výkaz zisků a ztrát 

Jak lze vyčíst z	tabulky 38, celkově se oproti původnímu výkazu sníží tržby produktů, 
celkově se také sníží variabilní náklady jednotlivých výrobků.  

Marže bez výplaty podílu společníkům se v	prvním roce sníží na -40 %, následně se	si-
tuace zlepšuje, HV je však stále v	mínusových hodnotách. V	takovéto situaci mohou 
podniky prodávat svá aktiva, nebo vkládají další finanční zdroje. Vhodnou reakcí je také 
investování do marketingu, tím se pokusit zvýšit poptávku. Některé podniky zbankro-
tují a opustí trh. 

Výkaz zisků a ztrát [tis. Kč] 

Položky     0     1     2     3     4     5 

Tržby z prodeje výrobků a služeb     0 2 716 2 987 3 286 3 614 3 976 

Tržby za prodej zboží     0   629   692   761   837   920 

Výkonová spotřeba   370 2 058 2 071 2 151 2 240 2 337 

N vynaložené na prodej produktů   316 1 230 1 170 1 170 1 170 1 170 

Spotřeba materiálu a energií    54   828   901   981 1 070 1 167 

Osobní náklady     0 2 601 2 601 2 601 2 601 2 601 

Mzdy      0 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 

Sociální a zdravotní pojištění     0   653   653   653   653   653 

Ostatní     0    29    29    29    29    29 

Úpravy hodnot v provozní oblasti     0    34    67    67    67    67 

Odpisy DHM     0    34    67    67    67    67 

Provozní výsledek hospodaření -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Finanční výsledek hospodaření -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

HV před zdaněním -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Daň z příjmů     0     0     0     0     0     0 

Výsledek hospodaření po zdanění -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Převod podílu na HV společníkovi     0     0     0     0     0     0 

HV za účetní období -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Čistý obrat za účetní období     0 3 344 3 679 4 047 4 451 4 896 

Marže 	 -40 % -29 % -19 % -10 % -2 % 

Tabulka 38 Výkaz zisků a ztrát – pesimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Rozvaha 

Rozvaha [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Aktiva 1 230 -  119 -1 179 -1 953 -2 410 -2 520 

Dlouhodobá aktiva   350   316   249   182   115    47 

DHM   350   316   249   182   115    47 

Oběžná aktiva   880 -  435 -1 429 -2 135 -2 525 -2 567 

Bankovní účet   870 -  500 -1 499 -2 211 -2 608 -2 657 

Pokladna    10    10    10    10    10    10 

Zásoby     0    55    60    66    73    80 

Pasiva 1 230 -  119 -1 179 -1 953 -2 410 -2 520 

Vlastní kapitál 1 230 -  119 -1 179 -1 953 -2 410 -2 520 

Základní kapitál   100   100   100   100   100   100 

Kapitálové fondy 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nerozdělený zisk z předchozích let     0 -  370 -1 719 -2 779 -3 553 -4 010 

HV za účetní období -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Cizí zdroje     0     0     0     0     0     0 

Závazky vůči společníkovi     0     0     0     0     0     0 

Závazky ostatní vůči státu     0     0     0     0     0     0 

Tabulka 39 Rozvaha – pesimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 

Cash flow 

Cash flow [tis. Kč] 

Položky 0 1 2 3 4 5 

Peníze na začátku období 1 600   880 -  490 -1 489 -2 201 -2 598 

HV před zdaněním -  370 -1 348 -1 061 -  773 -  457 -  110 

Nákup DM   350     0     0     0     0     0 

Odpisy     0    34    67    67    67    67 

Změna stavu zásob     0    55     5     6     7     7 

Daň     0     0     0     0     0     0 

Splátka podílu společníkovi     0     0     0     0     0     0 

Celkem CF -  720 -1 370 -  999 -  712 -  397 -   50 

Peníze na konci období   880 -  490 -1 489 -2 201 -2 598 -2 647 

Tabulka 40 Cash flow – pesimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Kritéria hodnocení projektu 

U pesimistického scénáře je čistá současná hodnota zhruba -3,5 mil. Kč.  V	tomto pří-
padě by investice nebyla do 5 let navrácena. Index ziskovosti by byl -4,9. V	případě 
negativního scénáře bude muset podnikatel operativně reagovat výše uvedenými 
opatřeními, nebo opustit trh. 

t 0 1 2 3 4 5 

CF -720 265 -1 369 677 -999 028 -712 186 -396 660 - 49 582 

DCF -720 265 -1 222 926 -796 419 -506 920 -252 085 - 28 134 

CCF -720 265 -2 089 942 -3 088 970 -3 801 156 -4 197 816 -4 247 398 

CDCF -720 265 -1 943 191 -2 739 610 -3 246 530 -3 498 614 -3 526 748 

c  12 % 

NPV -3 526 748 

IRR - 

PB 	- 

DPB 	- 

PI -3,9 

Tabulka 41 Kritéria hodnocení projektu – pesimistický scénář 

Zdroj: vlastní tvorba 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo sestavení podnikatelského plánu na založení podniku 
s	rychlým občerstvením a rovněž ověření vhodnosti zvolené lokality. Cíle bylo dosa-
ženo zpracováním jednotlivých částí této diplomové práce. 

V	teoretické části je uveden přehled základních pojmů a definic, které jsou nezbytné 
pro pochopení problematiky. Na teorii navazuje praktická část, s	jednotlivými kroky 
projektu. 

V	první kapitole praktické části je uveden souhrn plánu včetně Canvas Business Mo-
delu, kde jsou uvedeny všechny základní informace. 

V	další části je popsán zlatý firemní kruh. Projekt vznikne především z	důvodu touhy 
změnit přístup a vnímání rychlého občerstvení. Zároveň apelovat na snížení využívání 
jednorázových plastů. Firma vznikne jako společnost s	ručením omezeným s jediným 
společníkem i majitelem. 

Analýza prostředí uvádí faktory působící ve vnějším i vnitřním prostředí společnosti. 
Tato analýza se odvíjí od lokality, kde je pobočka plánována. Vzhledem k	předpoklá-
dané vysoké kupní a pracovní síle byla zvolena ulice Lazarská v	centru Prahy. Zároveň 
je ale	nutno brát v	potaz hrozbu ze strany konkurence či substitutů. 

Marketingová strategie je zaměřena na pět základních segmentů, které se v	tržním 
prostředí nachází – žáci a studenti, zaměstnanci a obyvatelé města, návštěvníci kul-
turních zařízení, rodiče, prarodiče, turisti a cestující skrze ulici Lazarskou. Na tyto seg-
menty bude cíleno nediferencovaným marketingem. Firma bude prezentována jako 
věrohodná, zlepšující sebe i své prostředí. Hlavním produktem jsou hranolky a vedlej-
šími produkty jsou nápoje, omáčky a pohodlné zázemí. Uplatňována je přímá distri-
buce a kombinace online a offline propagace. Cena je stanovena na základě trhu s	oh-
ledem na	konkurenci.  

V	plánu lidských zdrojů jsou rozepsány jednotlivé pracovní pozice, včetně typu úvazku, 
hodin, mzdových a ostatních nákladů. Tyto pozice jsou vedoucí společnosti, kuchař, 
pokladní a čtyři brigádníci.  

Projektový realizační plán obsahuje strategické cíle – např. pozitivní cash flow, návrat-
nost investice do 2 let a pozitivní NPV. V	Ganttovu diagramu jsou uvedeny jednotlivé 
kroky od získání živnostenského oprávnění až po zahájení provozu. Tyto kroky jsou plá-
novány v	rozmezí tří měsíců. 

Dle finančního plánu je na založení podniku nezbytné zhruba 720 tis. Kč. Plánovaný 
rozpočet pro první i další roky je kolem 4 mil. Kč. Prodeje jsou plánovány s	rostoucím 
trendem, a sice meziročně o 10 %, U středních hranolek je plánováno prodat během 
5	let alespoň 146 tis. kusů, variabilní náklady na toto množství jsou ve výši 430 tis. Kč 
s	výnosy 10 mil. Kč. Dle výsledovky je celková marže bez výplaty společníkovi 4 % v	prv-
ním roce a v	pátém 25 %. V	rozvaze jsou promítnuty veškerá aktiva a pasiva. Základní 
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kapitál je ve výši 100 tis. Kč a vklady nad rámec kapitálu jsou 1,5 mil. Kč. Cash flow 
je	kromě nultého roku, kde je zahrnuta investice, pozitivní.   

V	kapitole hodnocení úspěšnosti projektu a analýze rizik se vychází z	NPV, která 
je	téměř 2,3 mil. Kč, IRR je ve výši 74 % a návratnost investice je do 2 let. Dle analýzy 
bodu zvratu jsou vyobrazeny faktory, které mají nejvyšší vliv na podnik. Jsou jimi po-
ptávka a	změna průměrné ceny hranolek. U poptávky se jedná o změnu - 15	% a u prů-
měrné ceny hranolek - 23 %. Na toto navazuje optimistický a pesimistický scénář účet-
ních výkazů a NPV, IRR. U optimistického, který simuluje 25 % nárůst poptávky a 10 % 
nárůst ceny, vychází marže bez výplaty společníkům na 25 % v	prvním roce a na 40 % 
v	pátém roce. NPV vychází zhruba 7,6 mil. Kč a IRR 276 %, investice by byla splacena 
během prvního roku podnikání. U pesimistického scénáře, kdy naopak poptávka klesne 
o 25 % a cena o 10 % by byla marže v	prvním roce - 40 % a v	pátém -2 %, cash flow by 
bylo ve všech pěti letech záporné. NPV by byla v	mínusu zhruba 3,5	mil.	Kč a investice 
by nebyla do 5 plánovaných let splacena. Jsou to však scénáře, na které bude podnik 
případně reagovat obrannými opatřeními, např. marketingem.  

Závěrem, po sestavení a zhodnocení podnikatelského plánu na založení hranolkárny, 
lze konstatovat, že má podnik vysoký potenciál.  Cíl práce byl splněn.  
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Přílohy 
PEST analýza 

Legislativní faktor 

Další české legislativní normy 

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

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

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

Zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

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

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

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 285/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, 

Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích, 

Zákon č. 88/2016 Sb., který mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii; novelizace zákonem ze dne 19. 3. 2015, 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zása-
dách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o označování potravin, 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; novelizuje vyhláška 
č.	20/2012 Sb., 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; novelizuje vyhláška ze dne 15. 3. 2014. 

Další evropské legislativní normy 

Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky po-
travinového práva, 

Nařízení EP a Rady ES č. 1935/2004, o materiálech a předmětech určených pro styk 
s	potravinami. 

Ekonomický faktor 

Při pohledu na makroekonomické ukazatele v	tabulce 1, které můžeme v České repub-
lice pozorovat je možné předpokládat růst reálného HDP o 3,2 %, pro rok 2018 a na 3,1 
% pro rok 2019. Ekonomický výkon je podporován spotřebou domácností, díky 
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dostatečně vysokým mzdám při nízké míře nezaměstnanosti a zvyšující se participace 
na počtu pracovních míst, které jsou na pracovním trhu k	dispozici. Predikci průměrné 
míry inflace podporují zvyšující se mzdy. Trh práce se v	minulém roce dostal do stavu 
plné zaměstnanosti a nyní je ve stavu pomalého přesycení. Jelikož růst zaměstnanosti 
vykazuje již od roku 2014 hodnoty přesahující 1 % a snižuje se prostor pro pokles ne-
zaměstnanosti, je predikce celoroční míry nezaměstnanosti pro rok 2018 i 2019 2,3 %. 

I přesto, že má na českou ekonomiku vliv zahraniční obchod a situace v	zahraničních 
státech, existují i vnitřní rizika jako je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, což 
může vést ke snížení produktivitě firem. K té ale může vést i prostřednictvím zvyšová-
ním nákladů práce v	návaznosti tlaku na růst mezd. Riziko pro ekonomické prostředí 
představuje i růst cen nemovitostí a růst úvěrů na bydlení (Ministerstvo financí České 
republiky, Ó2018). 
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