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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na založení nového bistra v Praze. Práce je roz-

dělena do dvou částí. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a doporučená struktura 

podnikatelského plánu, praktická část pak využívá tento teoretický základ při samotném zpracování 

konkrétního podnikatelského plánu. Na základě praktické části bude posouzena reálnost a života-

schopnost podniku. 
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Abstract 

The diploma thesis is focused on start-up business plan for a new bistro in Prague. There are two 

parts of this diploma thesis. In the theoretical part there are elucidated the basic terms of the busi-

ness plan and its structure. Practical part uses the theoretical fundament in the creation of business 

plan. Viability and survivability of this business plan will be assessed in the practical part of the di-

ploma thesis. 
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Úvod 

Mnoho lidí se během svého života rozhodne začít podnikat a každého z nich vedou k tomuto rozhod-

nutí jiné důvody. Někdo se rozhodne, že už nechce pracovat pro druhé a chce být tzv. svým vlastním 

pánem. Jiní zase konečně najdou odvahu k realizaci svého dlouhodobého snu a někdo má zkrátka 

originální nápad, ve kterém spatřuje velký potenciál.  

 

Zahájení činnosti podnikání není dnes již příliš složitým procesem, mnohdy lze značnou část úkonů 

vyřídit například online, což proces urychlí a usnadní. Přesto by měl ale každý (budoucí) podnikatel 

o tomto rozhodnutí dostatečně popřemýšlet. Měl by nasbírat alespoň částečné znalosti potřebné 

k danému podnikání, jelikož to s sebou přinese samozřejmě spoustu starostí a odpovědnosti. 

Před samotným zahájením podnikatelské činnosti by měl každý podnikatel svůj plán dostatečně za-

nalyzovat, aby věděl, zda je zamýšlený plán v první řadě vůbec reálný, životaschopný a také ziskový.  

K tomu mu pomáhá podnikatelský plán. 

 

Autorka této diplomové práce také přemýšlí o vlastním podnikání. Během studia nasbírala poměrně 

bohaté pracovní zkušenosti a čím dál tím víc si uvědomuje, že nechce celý život pracovat pro někoho 

jiného. Během prezenčního studia na vysoké škole a současně probíhajícího pracovního poměru ne-

nacházela velmi často čas na to, co ji skutečně baví, a právě to bylo hlavním důvodem rozhodnutí o 

zamýšlené změně v jejím životě. Jelikož ale nemá s podnikáním ještě žádné zkušenosti, je důležitá 

důkladná příprava za pomocí vytvoření podnikatelského plánu. 

 

Cílem této diplomové práce je tedy vytvoření podnikatelského plánu na založení nového bistra 

v Praze. Podnikatelský plán bude sestaven na tři roky, přičemž ve finanční části bude navíc rozdělen 

do tří scénářů – optimistického, pesimistického a reálného, pro důvěryhodnější a spolehlivější pre-

dikci vývoje podnikání. Práce bude rozdělena do dvou částí, do teoretické a praktické. V teoretické 

části budou vymezeny základní pojmy a bude zde taktéž představena a popsána doporučená struk-

tura podnikatelského plánu. V praktické části budou poznatky z teoretické části aplikovány na kon-

krétní podnikatelský plán. Nejprve bude představen samotný podnikatelský plán, následovat bude 

analýza prostředí pomocí PEST analýzy a pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil a dalším 

krokem bude popis marketingového mixu. Nejvýznamnější částí bude finanční plán, v jehož rámci 

bude sestaven zakladatelský rozpočet, počáteční rozvaha a základní finanční výkazy – výkaz zisku a 

ztráty a výkaz cash flow. V závěrečné části bude zhodnocena efektivnost investice a rovněž zde bu-

dou vytyčena a charakterizována rizika s projektem spjatá. 
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1 Základní pojmy 

V následujících podkapitolách budou vymezeny základní pojmy související s podnikám. Popsán bude 

samotný pojem podnikání a s ním i blízce spojený pojem podnikatel, dále pak bude charakterizováno 

živnostenské podnikání nebo hostinská činnost. 

1.1 Podnikání 

Právní vymezení pojmu podnikání bylo do 1.1.2014 definováno v § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, který byl uvedeným datem zrušen. Jeho původní znění bylo následující: 

 „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jmé-

nem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

§ 502.)  

 

Veber (Veber, Srpová a kol., 2012) charakterizují znaky podnikání z výše uvedené definice násle-

dovně: 

- Soustavnost. Znamená, že se jedná o pravidelnou činnost. Příležitostnou činnost nelze po-

važovat za podnikání. 

- Samostatnost. Znamená, že podnikatel sám rozhoduje o místě, době, způsobu a rozsahu 

činnosti. 

- Vlastní jméno. Znamená, že fyzická osoba koná pod svým jménem a příjmením, právnická 

osoba pak pod svým názvem. 

- Vlastní odpovědnost. Znamená, že nese podnikatel zodpovědnost za své činy spojené 

s podnikáním. 

- Dosažení zisku. Znamená, že je činnost vykonávána za účelem zisku. 

 

Nový občanský zákoník pojem podnikání ovšem nezná. Je v něm vymezen pojem podnikatele v § 420 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který ho vymezuje následovně:  

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zře-

telem k této činnosti za podnikatele.“ (Nový občanský zákoník, §420). 
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1.2 Podnikatel 

Podnikatel je ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živ-

nostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.“  

(Nový občanský zákoník, §420). Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním rej-

stříku. Další podmínkou je mít živnostenské nebo jiné oprávnění. 

 

Veber (Veber a Srpová, 2012) ve své knize popisuje charakteristické rysy podnikatele. Dle nich je 

podnikatel ten, kdo: 

- disponuje dostatečným kapitálem (vlastním nebo cizím), 

- dokáže rozpoznat příležitost a využít ji, 

- je ochoten podstoupit riziko, 

- rozumí základům podnikání, 

- je vytrvalý, odhodlaný a umí rychle reagovat na změny. 

Tyto výše uvedené charakteristické rysy by měl mít každý, kdo chce být úspěšným podnikatelem.  

 

1.3 Živnostenské podnikání 

„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (Zákon o živnostenském 

podnikání, § 2) 

 

Živnosti se dle požadavků dělí na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Ohlašovací, jak již ná-

zev napovídá, jsou takové typy živností, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení 

na příslušném úřadě. Dělí se na řemeslné živnosti, vázané živnosti a živnost volnou. Rozdělení živ-

ností je pro přehlednost zobrazeno na obrázku níže: 
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Obrázek 1 Členění živností 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona. Pro tento druh živnosti je pod-

mínkou k získání odborné kvalifikace diplom či maturita v oboru, nebo také výuční list. Další mož-

ností, jak získat odbornou kvalifikaci, je šestiletá praxe v oboru. Příkladem těchto živností je například 

pekařství nebo zednictví. 

 

Vázané živnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně, konkrétně v jeho příloze č. 2. Pro provozování 

této živnosti je podmínkou získání odborné způsobilosti. Pro každý předmět podnikání se odborná 

způsobilost liší. Příkladem těchto živností je například účetnictví, provozování oční optiky nebo oce-

ňování majetku. 

 

Posledním typem ohlašovacích živností jsou živnosti volné. Tyto živnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 

živnostenského zákona. Pro získání a provozování této živnosti nepotřebuje podnikatel odbornou 

způsobilost. Jedná se například o ubytovací služby či velkoobchod a maloobchod. 

 

Koncesované živnosti mohou být na rozdíl od ohlašovacích provozovány pouze na základě státního 

rozhodnutí. Toto státní rozhodnutí nebo povolení se nazývá koncese.  Příkladem koncesované živ-

nosti může být pohřební služba, taxislužba nebo například provozování cestovní kanceláře.  
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Pro získání živnostenského oprávnění ovšem existují podmínky, které musí být dle zákona splněny. 

Tyto podmínky lze rozdělit na všeobecné a zvláštní. 

  

▪ Všeobecné podmínky: 

▪ dovršení věku 18 let 

▪ způsobilost k právním úkonům 

▪ bezúhonnost 

▪ Zvláštní podmínky: 

▪ jak již bylo uvedeno výše, jedná se o odbornou nebo jinou způsobilost, po-

kud to daná živnost vyžaduje. Jedná se například o vzdělání nebo praxi 

v oboru. 

 

1.4 Zahájení činnosti 

Pokud se osoba rozhodne začít s podnikáním na základně živnostenského oprávnění, je potřeba spl-

nit několik kroků. Prvním z nich je nahlášení na živnostenském úřadě, kde je potřeba vyplnit jednotný 

registrační formulář, doložit splnění všeobecných podmínek a uhradit poplatek. Vyplněním zmíně-

ného registračního formuláře nedojde pouze k zahájení živnosti, ale zároveň i k registraci dani z pří-

jmu u patřičného finančního úřadu, k oznámení zdravotní pojišťovně a rovněž i správě sociálního 

zařízení (SSZ).  V případě živnosti vázané nebo živnosti řemeslné je třeba doložit ještě navíc potvrzení 

o odborné způsobilosti, tou může být například dosažené vzdělání nebo praxe. V případě, že osoba 

nemá odbornou způsobilost jmenuje odpovědného zástupce. Výpis z rejstříku trestů se již nedo-

kládá, jelikož si ho živnostenský úřad zajistí sám.  

 

1.5 Hostinská činnost  

Hostinská činnost může mít spoustu definic, pro tuto diplomovou práci byla vybrána definice z Naří-

zení vlády O obsahových náplních jednotlivých živností, který zní: „Činnosti spočívající v pří-

pravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. … Po-

kud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvo-

vací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické po-

třeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společen-

ských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).“ (Nařízení vlády 

č. 278/2008 Sb. O obsahových náplních jednotlivých živností, příloha č. 1 v aktuálním znění). 
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Hostinská činnost se řadí mezi živnosti ohlašovací – řemeslné, pro které je potřebná odborná způso-

bilost. Tou se rozumí řádné ukončení studia – střední vzdělání (výuční list nebo maturita), vyšší od-

borné vzdělání (v oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (v oboru). Důležitá je rovněž praxe v oboru. 

Nemá-li podnikatel potřebné vzdělání ani praxi, zvolí si odpovědného zástupce.  

 

 

2 Podnikatelský plán 

V následujících podkapitolách bude představen podnikatelský plán včetně jeho definice 

a účelu, za jakým je sestavován. V největší části se bude tato kapitola věnovat doporučené struktuře 

podnikatelského plánu. 

2.1 Definice a účel 

Podnikatelský plán je dokument, který slouží jako podklad pro případné investory, ale i samotného 

podnikatele. Jedná se o základní plán podnikání. Nemusí se týkat pouze zahájení nového podnikání, 

ale i rozšíření již zaběhnutého byznysu. Jeho podstatou je zhodnocení reálnosti a životaschopnosti 

projektu. 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny vnější a vnitřní okolnosti související 

s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a do-

sažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucí k dosažení těchto cílů.“ (Orlík, 2011, citovaný Srpo-

vou, 2011, str. 14) 

 

Podnikatelský plán může být sestavován za různými účely. Nejčastěji se sestavuje pro externí sub-

jekty, investory. Ti, jakožto poskytovatelé potřebného kapitálu, pomocí tohoto dokumentu zanalyzují 

životaschopnost a nadějnost projektu. Dobře zpracovaný podnikatelský plán snáz dosáhne potřeb-

ného kapitálu. Dle Vebera (Veber, Srpová a kol., 2012) by měl být podnikatelský plán: 

 

- Srozumitelný. Je doporučováno psát podnikatelský plán jasně a jednoduše. Často využívat 

pro přehlednost tabulky, tam, kde je to vhodné a pomůže to. 

- Logický. Myšlenky v plánu by si neměly odporovat, musí na sebe navazovat a měly by být 

doloženy fakty a čísly. 
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- Uváženě stručný. Sdělení a myšlenky by měly být psány stručně. Zbytečně by neměly být 

rozváděny nedůležité věci. Autor také doporučuje se k napsanému textu po několika dnech 

vrátit a přečíst si jej znovu. 

- Pravdivý a reálný. Podnikatelský plán by měl být bezesporu postaven na pravdivých a reál-

ných faktech. 

- Respektující rizika. Jelikož se v podnikatelském plán sleduje především budoucnost, je důle-

žité s riziky počítat a zohlednit je. Pomůže to důvěryhodnosti podnikatelského plánu. 

2.2 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán nemá pevně danou strukturu a v mnoha případech se může lišit. Někteří investoři 

dokonce upřednostňují velmi zkrácenou formu, například formu prezentace. Jiné subjekty, kterými 

mohou být různé finanční instituce, ovšem vyžadují podrobnější zpracování. Dále uvedená struktura 

je jednou z nejpoužívanějších a zahrnuje tyto části: titulní strana, obsah, úvod, účel a shrnutí, popis 

podniku a podnikatelské příležitosti, analýza prostředí, marketingový plán, personální zajištění, fi-

nanční plán, hodnocení rizik, vyhodnocení podnikatelského plánu a přílohy. 

2.2.1 Titulní strana 

První a zásadní stranou podnikatelského plánu je titulní strana, která obsahuje základní identifikační 

údaje jako jsou: název podnikatelského plánu, jméno autora, datum založení, logo firmy, popis čin-

nosti, místo podnikání a další. Jana Srpová ve své knize Podnikatelský plán a strategie doporučuje 

na titulní straně uvádět také následující: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné 

a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, 

kopírována nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě 

bez písemného souhlasu autora.“ (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, str. 17). 

 Nemělo by se podcenit ani grafické zpracování titulní strany, které bude korespondovat s designem 

celého dokumentu. Titulní strana je totiž to, co potenciální investor či banka vidí jako první, a proto 

by měla působit reprezentativně a profesionálně. Už samotná titulní strana by měla vyvolat kladný 

dojem, nikoliv odradit. 

2.2.2 Obsah 

Důležitou součástí podnikatelského plánu je samozřejmě i jeho obsah, který následuje hned po titulní 

straně. Jeho přítomnost v dokumentu je důležitá pro rychlé orientování se a vyhledávání v něm. Sr-

pová (2011) upozorňuje, že ačkoli se zdá samozřejmé zařadit tuto důležitou část před rozsáhlý pod-

nikatelský plán, často se na obsah zapomíná, a tím dochází ke zdlouhavému vyhledávání 
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v podnikatelském plánu. Dále Srpová doporučuje, aby byl obsah krátký a obsahoval nadp isy maxi-

málně do třetí úrovně. Pokud by obsah v dokumentu vůbec nebyl nebo by byl až příliš obsáhlý a ne-

přehledný, mohlo by to podnikatelskému plánu uškodit.  

2.2.3 Úvod, účel a shrnutí 

Úvod a účel  

 
Tato část je důležitá pro seznámení čtenáře s informací, pro koho je dokument především určen. 

Může se jednat například o potenciálního investora. Všechen důležitý obsah podnikatelského plánu 

je zde uveden ve velmi zkrácené formě. Úvod obsahuje další informace jako rozsah nebo úplnost 

dokumentu. Srpová (2011), doporučuje v úvodu uvést také informaci, o jakou verzi plánu se jedná. 

Zda se jedná o zkrácenou verzi, a některé kapitoly tak budou teprve doplněny, nebo zda se jedná již 

o verzi finální. 

 

Shrnutí 

Jak upozorňuje Srpová (2011), shrnutí nesmí být chápáno jako úvod, nýbrž jako stručný popis toho, 

co je v rozsáhlém dokumentu zpracováno. Tato část se často píše do dokumentu až tehdy, kdy je 

podnikatelský plán zcela zpracován. Pouze tehdy je totiž autor schopen sepsat veškeré důležité in-

formace, se kterými by měl být čtenář v tomto shrnutí seznámen. Shrnutí podnikatelského plánu by 

mělo být jasné a výstižně, ovšem ne příliš dlouhé, aby nebyl čtenář, dost pravděpodobně potenciální 

investor, odrazen od jeho čtení. 

 

2.2.4 Popis podniku a podnikatelské příležitosti 

Tato část podnikatelského plánu seznámí čtenáře se základními informacemi o podniku a o produk-

tech/službách, které nabízí nebo teprve nabízet bude. Je zde představeno sídlo společnosti, popří-

padě lokalita dalších provozoven, jsou zde představeni vlastníci společnosti, právní forma, datum 

založení, a především hlavní předmět podnikání. V případě již existujícího podniku jde zde čtenář 

seznámen s historií a vývojem společnosti. Dozví se zde například, jak se měnilo vedení nebo právní 

forma společnosti. Mohou zde být také vytyčeny důležité okamžiky a úspěchy z historie firmy. Struč-

ným a důležitým bodem této části je také určení, pro koho je produkt, případně služba, určen, tedy 

kdo jsou naši cíloví zákazníci. Při popisu produktu je čtenář seznámen s vzhledem a vlastnostmi pro-

duktu a informací, k čemu bude produkt sloužit. Dle Srpové (Srpová, 2011) je vhodné se zde zmínit 

také o doprovodných službách výrobku, kterými mohou být například opravářské práce nebo insta-

lace a montáž. Pokud bude podnik nabízet služby, je důležité popsat, jak bude služba zákazníkovi 
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poskytována. Srpová ve své knize uvádí: „Náš výrobek musí mít konkurenční výhodu, musí být lepší 

než konkurenční nabídky. Zejména dnes, kdy vládne tvrdá konkurence, nováčkovi na trhu nestačí být 

stejně dobrý jako ostatní firmy.“ (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011, str. 17) 

2.2.5 Analýza prostředí 

V podnikatelském plánu je analýza podnikatelského prostředí velice důležitá, jelikož pomáhá určit 

výchozí pozici podniku. Zkoumané prostředí se běžně dělí na mikroprostředí a makroprostředí. Mi-

kroprostředí lze jako jediné ovlivnit svou aktivitou. Makroprostředí tedy ovlivnit nelze (případně 

pouze do určité míry) a nelze ho téměř ani předvídat, jelikož existuje nezávisle na podniku. Lze ho 

předvídat pouze na základě makroekonomických trendů nebo na základě trendů v daném odvětví. 

K analýze makroprostředí je vhodné použít PEST analýzu. K analýze mikroprostředí pak Porterův mo-

del 5 konkurenčních sil1. 

 

PEST analýza 

Mezi nejznámější a zároveň nejčastěji používané metody pro zhodnocení vnějšího prostředí podniku 

(makroprostředí) se řadí PEST analýza. V mnoha publikacích se uvádí základní verze této analýzy, 

a to právě PEST analýza. Ta zkoumá politické, ekonomické, sociální (případně sociálně-demografické) 

a technologické faktory. Často bývá ale tato základní verze rozšířena ještě o další faktory, například 

o legislativní a environmentální, čímž vzniká PESTLE analýza. Cílem PEST analýzy je uvědomění si vý-

chozí pozice podniku v uvedených oblastech, zmapovat všechny příležitosti a hrozby a poznat, jak 

reaguje náš podnik na změny v uvedených oblastech. 

 

- Politické faktory. V této oblasti se sleduje především politická a legislativní stabilita, ochrana 

životního prostředí, náležitosti a požadavky potřebné pro založení podnikání, podmínky bez-

pečnosti práce, různé předpisy EU, které se dotýkají oblasti našeho podnikání, daňovou po-

litiku nebo pracovní právo a další. 

- Ekonomické faktory. V této oblasti se zkoumají především makroekonomické ukazatele, 

např. míra inflace, míra nezaměstnanosti, měnové kurzy nebo trendy vývoje HDP. Sleduje 

také úrokovou míru, která ovlivňuje výnosnost podniku.  

                                                             

 

 
1 PORTER, Michael. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard business review [online]. 2008, , 

143 [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.docu-

ments/32580687/HBR_on_Strategy.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expi-

res=1558034818&Signature=Qg%2F06Bl6PuIF%2Bg7D%2FedXj1cGVOE%3D&response-content-disposi-

tion=inline%3B%20filename%3DHBR_on_Strategy.pdf#page=25 
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- Sociální faktory. Sociální faktory jsou spojeny s životním stylem a hodnotami spotřebitele, 

které zároveň ovlivňují i jeho nákupní chování. Mezi sledované sociální faktory patří demo-

grafický vývoj populace,  zmiňovaný životní styl, hodnoty zákazníka, úroveň vzdělanosti nebo 

kulturní vlivy.  

- Technologické a technické faktory. Zkoumají vývoj v technologiích, rychlost změn technolo-

giích, patenty, licence, případně i rychlost zastarávání. Pro podnik je důležité sledovat trendy 

v oblasti technického vývoje a technologií z důvodu udržení si svého místa na trhu a zlepšo-

vání jeho konkurenceschopnosti.  

 

Porterův model 5 sil 

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro analýzu mikroprostředí podniku je Porterův model pěti kon-

kurenčních sil, jehož tvůrcem je harvardský profesor Michael Porter. Tento model analyzuje odvětví 

za účelem sledování a prognózy vývoje jeho konkurenční situace. Jedná se o následujících 5 konku-

renčních sil:  

 

- Stávající konkurenti. První síla, někdy nazývána také jako konkurenční rivalita, sleduje, jak 

velké jsou v odvětví konkurenční boje, kolik bude stát udržet si s konkurencí krok, v lepším 

případě, jak se od ní odlišit a využít konkurenční výhody. 

- Potenciální konkurenti. Jedná se o podniky, které zatím nepůsobí v konkurenčním prostředí, 

ale mohou do něj v průběhu vstoupit. Dle Srpové (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 

vstup potenciálních konkurentů do odvětví ovlivňují především bariéry vstupu do odvětví, 

jelikož ty s sebou přináší náklady.  

- Kupující. Vliv kupujících, někdy také odběratelů, je pro podnik klíčový. Jsou to právě oni, kdo 

stojí za úspěchem podniku, jelikož kupují naše produkty nebo využívají naše služby. Na ně se 

podnik soustředí, snaží se si je udržet, budovat s nimi vztahy, a právě proto sleduje jejich 

potřeby a spokojenost, na kterou by měl pružně reagovat.  

- Dodavatelé. Dodavatelé představují velice významnou část ovlivňující úspěch firmy, jelikož 

dodávají podniku vstupy, na kterých je firma závislá a nemohla by bez nich fungovat. Rovněž 

ale pro firmu představují určitou hrozbu v případě zvýšení jejich cen.  Vstupy samozřejmě 

nerozumíme pouze suroviny nebo zboží, ale také energie nebo různé technologie. Další hroz-

bou může být zhoršení kvality dodávaných vstupů. Vhodné je nebýt závislý pouze na jednom 

dodavateli. Zároveň je dobré s dodavateli udržovat dobré vztahy, jelikož tito dodavatelé mo-

hou být rovněž dodavateli konkurenčních podniků.  
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- Substituční produkty. Poslední silou je hrozba vzniku substitutů na trhu. Substitutem se ro-

zumí produkt nebo služba, která se stane alternativou našeho produktu pro zákazníka. 

Dokáže jej stejně nebo i lépe uspokojit. Jsou tedy tyto produkty mezi sebou nahraditelné. 

Důvodem může být např. nižší cena u konkurence, případně vyšší kvalita za stejnou cenu.  

 

Obrázek 2 Porterův model pěti sil 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

2.2.6 Marketingový plán 

Aby podnik na trhu uspěl, je třeba pečlivě vypracovat marketingový plán. Je tedy třeba stanovit správ-

nou cenu produktu, zajistit jeho distribuci ke konečnému zákazníkovi a s tím souvisí i propagace pro-

duktu. K tomu všemu je vhodné použít jeden z marketingových nástrojů, marketingový mix.  

 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ 

(Kotler, 2004, str. 105)  

 

Marketingový mix se zpravidla skládá ze čtyř prvků, které se označují jako 4P. Jedná se o Product 

(produkt), Price (cena), Place (distribuce) a Promotion (propagace). V případě služeb ovšem tento 

Stávající 
konkurenti

Potenciální 
konkurenti
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základní model nestačí a je potřeba ho doplnit o další tři prvky a to: Physical Evidence (materiální 

prostředí), People (lidé) a Processes (Procesy), čímž vznikne rozšířený marketingový mix nazývaný 7P. 

V mnoha učebnicích se uvádí i další modifikace marketingového mixu 4P. Jedním z nejčastějších je 

model 4C, který je orientovaný na zákazníka, a skládá se z následujících 4 prvků – Customer (zákaz-

ník), Cost (náklady vzniklé zákazníkovi), Convenience (dostupnost), Communication (komunikace). 

 

Produkt 

 
V rámci marketingového mixu je nevětší pozornost věnována produktu, protože „tvoří podstatu naší 

nabídky na trhu a bezprostředně uspokojuje potřeby zákazníků.“ (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 

2011, str. 23). Je potřeba si určit, jaké produkty budeme nabízet, případně, které budeme z prodeje 

v průběhu stahovat. Produktem je vše, co je zákazníkovi nabízeno čili nejen produkt jako takový, ale 

i služby.  

 

Produkty lze dle Srpové (Srpová, Řehoř a kol., 2010) rozdělit do několika skupin: 

 

- Dle hmotné povahy: 

▪ Hmotné. Hmotné výrobky se nejdříve vyrobí a až poté se prodají. Lze si je před ná-

kupem vyzkoušet. 

▪ Nehmotné. Jsou výsledkem duševní činnosti. Na rozdíl od hmotných produktů vý-

robce neztrácí po prodeji právo na jejich vlastnictví. Jedná se například o software. 

- Dle životnosti: 

▪ Produkty krátkodobé spotřeby. Tyto produkty jsou určeny k jednorázovému užití, 

případně na několik užití. Jsou nakupovány velmi často (např. denně). 

▪ Produkty dlouhodobé spotřeby. Na rozdíl od produktů krátkodobé spotřeby se tyto 

produkty nakupují pouze občas. 

- Dle typu zákazníka: 

▪ Spotřební. Produkty tohoto typu jsou určeny ke spotřebě jednotlivců či domácností. 

▪ Výrobní. Cílovým zákazníkem je trh organizací. Slouží k zpracovatelským a investič-

ním účelům. 

Dle Philipa Kotlera (Kotler, 2007) lze produkt rozdělit do tří úrovní – základní produkt, vlastní produkt 

a rozšířený produkt. Základní produkt, někdy také označován jako jádro produktu, představuje zá-

kladní užitek, který zákazníkovi přinese. Je to právě to, proč si zákazník produkt v první řadě vůbec 

pořizuje. Druhou úrovní je vlastní produkt, který je tvořen pěti prvky: kvalita produktu, funkce pro-

duktu, vzhled produktu, obal produktu a značka. Posední úrovní je produkt rozšířený, který obsahuje 
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doplňkové služby, které jsou s výrobkem poskytovány – např. instalace, údržba poradenství nebo 

záruka.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Cena 

 
Cena bývá označována jako nejpružnější prvek marketingového mixu. Dle Kotlera (Kotler, 2007) je 

cena jediným prvkem, který nepředstavuje pro podnik náklady, ale přináší mu zisk. A proto je ceno-

tvorba (stanovení konečné ceny) velice náročným ovšem důležitým procesem. Není jednoduché 

cenu správně stanovit, podnikatel musí odhadnout, zda bude zákazník ochoten za takovou cenu pro-

dukt či službu koupit. Cena by se měla odvíjet od konkurence a být tak konkurenceschopná, měla by 

odpovídat kvalitě produktu či nabízené služby a měla by zahrnovat odpovídající a dostatečnou marži, 

aby vůbec dokázala tvořit podniku zisk. 

 

Mezi základní faktory, které ovlivňují tvorbu cen, patří dle Srpové (Srpová, Řehoř a kol., 2010, str. 

206) následující: 

 

- firemní cíle a cíle cenové politiky, 

- náklady, 

- poptávka, 

- konkurence, 

- ostatní proměnné marketingového mixu,  

Základní produkt

Vlastní produkt

Rozšířený produkt

 Obrázek 3 Úrovně produktu 
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- fáze životního cyklu produktu, 

- právní a regulační opatření (např. pevně stanovené nejvyšší ceny v některých oblastech). 

 

Král (Král a kolektiv, 2002) rovněž upozorňuje na typické situace nerovnovážné ceny, kterým je důle-

žité se vyvarovat a jsou jimi: 

 

- Relativně vysoká cena, která sice umožňuje realizovat vyšší zisk, na druhou stranu ale ome-

zuje poptávku. Výsledkem bývá zpravidla přebytek na trhu a s ním tlak na snížení ceny. 

- Relativně nízká cena, která naopak pozitivně stimuluje poptávku, ovšem omezuje nabídku. 

Nedostatek pak na trhu zvyšuje cenu. 

 

Distribuce 

 

Úkolem distribuce je, jednoduše řečeno, doručit produkt ke konečnému zákazníkovi. Distribuční po-

litika se zabývá volbou správné prodejní strategie. Odborných a obsáhlejších definic je spousta, jed-

nou z nich je například tato: 

 

 „Cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt na místo, které je pro zákazníky nejvýhod-

nější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty k dispozici, v množství, které potřebují, i v kvalitě, kterou 

požadují.“ (Jakubíková, 2008, str. 188) 

 

V případě hostinské činnosti je hlavním distribučním kanálem samotná provozovna. Distribuce může 

být prováděna nejen přímým prodejem zákazníkovi, ale také prostřednictvím mezičlánků. Těmi mo-

hou být například velkoobchod nebo maloobchod.  

 

 

Propagace 

 
Propagace, též často nazývaná také jak marketingová komunikace, je dle Karlíčka a spol. charakteri-

zována jako „řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého naplňují firmy 

a další instituce své marketingové cíle.“ (Karlíček a spol., 2013, str. 190) 

 

Propagaci lze označit za nejviditelnější část marketingového mixu. Komunikační mix sestává z něko-

lika oblastí a jsou jimi reklama, vztahy s veřejností (PR – public relations), podpora prodeje, osobní 
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prodej a přímý marketing. Přičemž osobní prodej a přímý marketing se řadí do osobní komunikace a 

zbylé oblasti spadají do komunikace neosobní.  

 

▪ Reklama. Reklama je jedním z nejdůležitějších prostředků propagace. Pomocí re-

klamy jsme schopni nejen vytvářet, ale také posilovat a udržet značku. Další její vý-

hodou je schopnost oslovit velké množství lidí. Existuje několik druhů reklamy, Kar-

líček (Karlíček a spol., 2013) mezi nejužívanější a nejznámější řadí např. televizní re-

klamu, rozhlasovou reklamu, tištěná reklama v novinách a časopisech, venkovní re-

klamu (reklama na billboardech, plakáty v MHD), reklamu v kinech nebo např. pro-

duct placement, který představuje umístění značky do filmu nebo různých televiz-

ních pořadů. Nevýhodou reklamy je vysoká finanční nákladnost, jelikož je reklama 

placeným prostředkem. 

▪ Public relations. Tato forma propagace je charakterizována jako vztah s veřejností. 

Jedná se o budování vztahů se zainteresovanými skupinami. Těmi jsou nejen sa-

motní zákazníci, ale především média, investoři, sponzoři, zaměstnanci nebo doda-

vatelé firmy. Mezi nástroje PR patří: tiskové zprávy, tiskové konference, firemní ča-

sopisy, eventy, mediálně zajímavé akce.  

▪ Podpora prodeje. Podpora prodeje představuje krátkodobé obchodní nástroje, které 

stimulují zákazníka k nákupu. Jedná se především o přímé slevy, výhodná balení 

(např. 2+1 zdarma), dárky k nákupu, slevy s různým kupony, vzorky zdarma, věr-

nostní programy.  

▪ Osobní prodej. Osobní prodej představuje osobní (přímý) kontakt mezi firmou a je-

jími zákazníky, a to jak stávajícími, tak potenciálními. Jedná se o tzv. komunikaci tváří 

v tvář. Spadá sem např. obchodní setkání, výstavy nebo veletrhy. Karlíček upozor-

ňuje, že se nejedná pouze o samotnou komunikaci tváří v tvář, ale o proces, který 

začíná již před samotnou komunikací se zákazníkem a končí až po nějaké době 

po uzavření obchodu (Karlíček a kol., 2013). Karlíček také představuje sedm základ-

ních fází osobního prodeje (Karlíček a kol., 2013):  
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Obrázek 4 Fáze osobního prodeje dle Karlíčka 

Zdroj: Karlíček a kol., 2013, str. 200  

 

▪ Přímý marketing. Tato forma propagace se nachází na rozmezí osobní a neosobní 

komunikace a zaměřuje se na předem vytypovaný segment zákazníků. Jedná se o ko-

munikaci se zákazníkem pomocí emailu (online), telefonu (telemarketing) nebo 

pošty (direct maily). Používá se především pro průzkum spokojenosti zákazníka 

a jeho názorů. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, v případě služby základní model 4P nestačí a je třeba ho doplnit o následu-

jící 3P: 

 

Materiální prostředí 

Představuje prostředí, ve kterém bude služba zákazníkovi poskytována. Cílem je dobře zapůsobit 

na první dojmy a vjemy zákazníka, který do těchto prostor přichází. Nejedná se pouze o materiální 

prvky (prostory, nábytek, zařízení, dekorace, oblečení zaměstnanců), ale také o prvky nehmotné 

(hluk, teplota, vůně, atmosféra). 

 

Lidé 

Tato část marketingového mixu popisuje veškeré lidi, kteří hrají v poskytování služby a provozu pod-

niku určitou roli. Jedná se jak o zaměstnance, tak o zákazníky a veřejnost. V případě zaměstnanců je 

kladen důraz na výběr kvalitního personálu, jelikož právě ten poskytuje službu zákazníkovi a podílí se 

tak na úspěchu podniku. V případě zákazníků se zkoumá cílová skupina, na které se bude podnik 

zaměřovat.  

1. Identifikace vhodných potenciálních zákazníků

2. Předběžné shromažďování informací

3. Navázání kontaktu

4. Prezentace s předvádění

5. Vyjasnění námitek

6. Uzavření obchodu

7. Poprodejní péče
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Procesy 

Důležitou částí marketingového mixu 7P jsou procesy, které představují veškeré činnosti potřebné 

pro poskytnutí služby. Pro lepší přehled veškerých procesů potřebných pro poskytnutí služby je do-

poručováno vytvořit si diagram procesů. Ten znázorňuje veškeré jejich kroky – ať už ty viditelné nebo 

neviditelné. Viditelnými kroky je například usazení zákazníka ke stolu nebo objednání. Neviditelným 

krokem může být například tvorba menu. (Vaštíková, 2014, str. 180)  

  

 

2.2.7 Personální zajištění 

Tato část podnikatelského plánu přiblíží personální zajištění ve společnosti. Je zde uveden počet 

všech obsazovaných pozic, popis zmíněných pracovních pozic, počet zaměstnaných osob a náplň je-

jich práce, případně další požadavky (např. kvalifikační předpoklady důležité pro výkon práce). Uvádí 

se zde druh pracovního poměru, ať už se jedná o hlavní pracovní poměr na plný nebo zkrácený úva-

zek, či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce (DPP), dohoda 

o provedení činnosti (DPČ)). Důležitou částí je určení konkrétních mezd v případě práce na hlavní 

pracovní poměr či hodinovou mzdu v případě práce na dohodu.  

 

Dohoda o provedení práce 

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá se stanoveným maximálním rozsahem práce, který nesmí 

přesáhnout více než 300 hodin v kalendářním roce. V případě dohody o provedení práce neexistuje 

zkušební doba a spolupráce tak může být ukončena kdykoliv během jejího trvání. Další charakteristi-

kou této dohody je, že se z ní neodvádí sociální a zdravotní pojištění v případě, že je měsíční příjem 

menší než 10 000 Kč. V opačném případě se sociální a zdravotní pojištění odvádí. Dohoda musí být 

uzavřena písemně, pokud tomu tak není, je dohoda neplatná. Součástí dohody musí být vymezená 

pracovní náplň, sjednaná finanční odměna, pracovní doba a také doba, na kterou se dohoda uzavírá. 

 

Dohoda o pracovní činnosti 

V případě dohody o pracovní činnosti může rozsah práce přesahovat 300 hodin v kalendářním roce. 

Ovšem důležitou podmínkou této dohody je stanovení maximálního rozsahu týdenní pracovní doby, 

která nesmí překročit polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Čili v případě klasického 40 hodi-

nového pracovního týdne nesmí zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti překročit více než 20 

hodin za týden. I tato dohoda musí být uzavřena písemně, kdy obě strany dostanou jedno vyhotovení 

se stejnými náležitostmi jako u dohody o provedení práce. 
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Wöhe (Wöhe, Kislingerová, 2007) ve své knize shrnuje význam personálního zajištění do tří základ-

ních bodů: zaměstnanci jako činitel výkonů, jako nákladový faktor a jako výrobní faktor. Zde jsou 

uvedené první dva: 

 
- Zaměstnanci jako činitel výkonů. Zde Wöhe zdůrazňuje, že mohou být na trhu úspěšné 

pouze ty podniky, které si zajistí konkurenční výhodu. A tu přisuzuje právě kvalifikovaným a 

motivovaným zaměstnancům.  

- Zaměstnanci jako nákladový faktor. Zapojení zaměstnanců samozřejmě znamená i vysoké 

osobní náklady. A proto je důležité výši těchto nákladů obezřetně plánovat. 

-  

2.2.8 Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejvýznamnějších částí podnikatelského plánu. Jeho úkolem je transformo-

vat veškeré informace do číselné podoby a poskytnout tak pohled na podnikatelský plán z hlediska 

realizovatelnosti. Finanční plán zpravidla začíná vypracováním zakladatelského rozpočtu, který po-

skytne pohled na veškeré výdaje spojené se založením podniku. Dále je sestavována zahajovací roz-

vaha, plánované výkazy zisku a ztráty a také plánovaný výkaz cash flow. Součástí finančního plánu se 

doporučuje také výpočet bodu zvratu, což je takový objem produkce, při kterém se náklady vyrovnají 

s výnosy a od tohoto bodu se v podniku začíná tvořit zisk. Respektive zisk je v bodě zvratu rovný nule, 

ale zároveň není podnik ztrátový. Dalším doporučením bývá sestavení více scénářů, a to zpravidla 

optimistického, reálného a pesimistického. 

Valach (Valach a kolektiv, 1997) charakterizuje finanční plán jako rozhodování o způsobu financování, 

o investování kapitálu do majetku a také jako peněžní hospodaření. 

 

Zakladatelský rozpočet 

Cílem zakladatelského rozpočtu je stanovení a propočet finančních prostředků potřebných pro začá-

tek podnikání. Je důležité tuto část propočítat a připravit pečlivě, aby se investor vyhnul situaci, kdy 

nebude mít dostatek finančních prostředků kvůli výdajům, se kterými nebylo v rozpočtu počítáno, a 

přesto jsou pro start podnikání nezbytné. Jeho hlavním úkolem je tedy poskytnout představu o výši 

kapitálu potřebného pro založení podniku a pro začátek jeho provozování. Finanční prostředky důle-

žité pro podnikání lze rozdělit do 4 kategorií (Veber, Srpová, 2012): 

 

- Finanční prostředky nutné k založení firmy. Jedná se o prostředky jako je složení základního 

kapitálu nebo různé poplatky např. za vydání živnostenských listů nebo výpis z rejstříku 
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trestů či výpis z katastru nemovitostí. Spadá sem např. i zápis do obchodního rejstříku nebo 

poplatky za ověření podpisů. Dalšími náklady, které v této fázi vznikají, jsou návrh loga, we-

bových stránek nebo razítka. Nejsou pro podnikání nezbytné, nicméně většina podnikatelů 

je dnes již realizuje. 

- Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Do těchto 

prostředků spadá nákup pozemků či budov, administrativní zabezpečení, nákup technického 

vybavení a další. Může nastat situace, kdy podnikatel již některý z těchto prostředků vlastní, 

v opačném případě se musí rozhodnout, jakým způsobem si zaopatří zbylé prostředky důle-

žité pro podnikání – zda si je koupí nebo pronajme, v případě zváží nákup prostředku např. 

na leasing. 

- Finanční prostředky potřebné na nákup zásob. Jedná se o prostředky, které jsou vynaloženy 

při zaopatřování oběžného majetku, konkrétně potřebného množství materiálu, surovin 

nebo zásob zboží. Určení těchto prostředků je zpravidla složitější, z důvodu několika faktorů 

jako je podíl, jakým suroviny či zboží vstupují do finální služby/produktu, doba, po kterou 

jsou drženy na skladě nebo doba, za kterou je služba/produkt zaplacen zákazníkem.  

- Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. Jedná se o takové finanční 

prostředky, které podnikatel potřebuje k financování provozování činnosti, než ji bude moci 

financovat z tržeb podniku. Jedná se například o pokrytí provozních nákladů jako jsou mzdy 

zaměstnanců nebo náklady na energie. V případě nově začínající firmy se může jednat o ne-

vyhnutelné náklady – např. zaškolování pracovníků, hygienická měření nebo náklady na pro-

pagaci podniku.  

 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním ze základních finančních výkazů a poskytuje pohled na majetkovou a finanční 

strukturu podniku. Rozvaha je rozdělena na aktiva, která představují majetek firmy a pasiva, která 

představují zdroje krytí majetku. Aktiva jsou rozdělena na dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný 

a finanční) a oběžný majetek (krátkodobý finanční majetek, pohledávky, zásoby), pasiva pak odrážejí 

zdroje financování a jsou rozdělena na vlastní kapitál (základní kapitál, výsledek hospodaření) a cizí 

kapitál (dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry, rezervy). V rozvaze platí bilanční rovnice 

mezi aktivy a pasivy, což znamená, že se musí vždy rovnat. Sestavuje se vždy k určitému dni, tzn. že 

obsahuje stavové veličiny. Stručná rozvaha je znázorněna v následující tabulce: 
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Tabulka 1 Rozvaha 

ROZVAHA (k určitému dni) 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Pohledávky  Rezervy 

Zásoby Závazky 

Krátkodobý finanční majetek (peníze) Bankovní úvěry 

Aktiva celkem Pasiva celkem 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dlouhodobý majetek slouží podniku, jak již název napovídá, dlouhou dobu, zpravidla dobu delší jak 

jeden rok. Člení se na hmotný, nehmotný a finanční majetek. Hmotným majetkem je takový majetek, 

který se postupně opotřebovává – budovy nebo stroje, případně ale i majetek, který se využívá dlou-

hou dobu, ale neopotřebovává se – pozemky nebo umělecká díla. Zmiňované opotřebení majetku, 

jinými slovy znehodnocení majetku, je vyjádřeno odpisy (k těm více níže). Hmotný majetek lze dále 

členit také na movitý (stroje) a nemovitý (budovy). Nehmotným majetkem je například patent nebo 

licence. Finančním majetkem jsou například akcie nebo dluhopisy, případně podíly v jiných společ-

nostech. 

 

Oběžná aktiva jsou v podniku používána krátkodobě, rychle mění svou formu a lze je rozdělit na ma-

jetek ve věcné podobě a v peněžní podobě. Ve věcné podobě se jedná o zásoby (materiál, dokončené 

i nedokončené výrobky, zboží), v peněžní podobě se jedná o peníze v hotovosti, peníze na účtech 

v bance, krátkodobý finanční majetek (cenné papíry) nebo pohledávky. Dle Martinovičové pohle-

dávky „vznikají při obchodním styku s odběrateli, a to jako částky dosud neuhrazených faktur za do-

dání majetku, výrobků, zboží či služeb, přičemž podniku současně vznikají výnosy (tržby).“ (Martino-

vičová, Konečný, Vavřina, 2014, str. 33).  
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Synek (Synek a kolektiv, 2007, str. 48) zobrazuje názorný koloběh oběžných aktiv následovně: 

 

 

Zdroj: Synek a kolektiv (2007, str. 48) 

 

Vlastní kapitál je dle Synka (Synek, Kislingerová a kol., 2015) v podniku jednotlivce tvořen jeho vklady 

(peněžitými i nepeněžitými). Kapitál obchodní společnosti je dle něj rozdělen do několika položek: 

- základní kapitál, 

- kapitálové fondy, 

- fondy ze zisku, 

- nerozdělený výsledek hospodaření minulých let, 

- výsledek hospodaření běžného účetního období. 

Je důležité zde zmínit i náklady na vlastní kapitál, které jsou částí zisku, který vlastníci očekávají za 

vklad kapitálu do společnosti a bývají zpravidla vyšší než náklady na kapitál cizí. (Martinovičová, Ko-

nečný, Vavřina, 2014) 

 

Cizí kapitál je dalším důležitým zdrojem financování podniku. Mnoho autorů uvádí, že málokterý pod-

nik se dnes bez cizího kapitálu obejde. Jedná se o závazek podniku, který musí být splacen do určitě 

doby. Pokud je poskytován na dobu kratší než jeden rok, jedná se o krátkodobý cizí kapitál, v případě, 

že je poskytován na dobu delší, než je jeden rok, jedná se o dlouhodobý cizí kapitál. Příkladem krát-

kodobého cizího kapitálu jsou například krátkodobé bankovní úvěry nebo dodavatelské úvěry, patří 

sem ale například i závazky vůči zaměstnancům ve formě nevyplacených mezd. Dlouhodobým cizím 

kapitálem mohou být dlouhodobé bankovní úvěry či leasingové dluhy.  

Obrázek 5 Koloběh oběžných aktiv 
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Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem se u různých podnikatelských subjektů v různých odvětvích 

liší. Často záleží především na odvětví, na struktuře majetku nebo například na úrokové míře bank či 

na zisku. Dle Martinovičové (Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014) je možné určit optimální kapi-

tálovou strukturu dle minima WACC (vážených průměrných nákladů na celkový kapitál), jehož výpo-

čet je následující:  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑡) ∗
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝐸 ∗

𝐸

𝐶
 

 

kde:  

- rD jsou běžné náklady na cizí kapitál před zdaněním příjmů, 

- t je mezní míra zdanění příjmů, 

- D je tržní hodnota cizího kapitálu, 

- V je celkový kapitál (celková tržní hodnota podniku), 

- rE jsou náklady na vlastní kapitál po zdanění příjmů, 

- E je tržní hodnota vlastního kapitálu. 

 

Zároveň Martinovičová (Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014) připomíná při optimalizaci míry za-

dluženosti následující předpoklady, ze kterých se vychází: 

 

- cizí kapitál je levnější než vlastní kapitál, 

- s růstem zadluženosti roste i úroková míra, 

- s růstem zadluženosti roste požadavek vlastníků na vyšší dividendy, 

- náhrada vlastního kapitálu cizím kapitálem přináší zlevnění nákladů na celkový kapi-

tál – do určité míry zadluženosti. 

  

Výkaz zisku a ztráty 

Tento finanční výkaz podává přehled o ziskovosti a hospodárnosti podniku. Přináší pohled na výši 

zisku (případě ztráty) za určité období, pracuje tedy s tokovými veličinami. V případě podnikatelského 

plánu bude přinášet informaci o výši zisku (případně ztráty) po prvním roce podnikání. Výkaz pracuje 

s plánovanými náklady a výnosy a ziskem, případně ztrátou.  
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Je důležité rozlišovat mezi náklady/výdaji a výnosy/příjmy. Veber a Srpová (Veber, Srpová, 2012) cha-

rakterizují výnosy jako výsledky podnikání za určité období, které jsou vyjádřeny v penězích. Upozor-

ňují ovšem na problém nastávající při vedení podvojného účetnictví, kde není přihlíženo k faktu, zda 

byly peníze skutečně inkasovány. Pokud firma skutečně získá finanční prostředky za prodaný výro-

bek/službu, pak se jedná se o příjmy.  

 

Podobně je tomu tak i s náklady a výdaji. Náklady představují spotřebování majetku (např. nakoupení 

zboží) vyjádřené v penězích. Výdaje jsou reálné peněžní toky v podniku, kterými rozumíme úbytek 

finančních prostředků. Příkladem může být nákup materiálu, který je pro nás nákladem, ovšem vý-

dajem se pro nás stává až tehdy, kdy za materiál skutečně zaplatíme. Výdaj už mohl vzniknout tedy 

dávno před samotným nákupem (platba dopředu) nebo až po nákupu materiálu se splatností faktury, 

která byla k nákupu vystavena.  

Stručnou tabulku výkazu zisku a ztráty uvádí Srpová (Srpová, Řehoř a kol. 2010) následovně: 

 

Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty 

Tržby za prodej zboží 

Náklady na prodej zboží 

Obchodí marže 

Výkony  

Výkonová spotřeba 

Přidaná hodnota 

Odpisy 

Mzdové náklady 

Ostatní provozní náklady 

Provozní výsledek hospodaření 

Finanční výnosy 

Finanční náklady 

Finanční výsledek hospodaření 

Mimořádné výnosy 

Mimořádné náklady 

Mimořádný výsledek hospodaření 

Daň z příjmů 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Zdroj: Základy podnikání; Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010, str. 320 
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Náklady 

Náklady představují „peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu 

podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku.“ (Synek, Kislinge-

rová a kol., 2015, str. 43). Jak již bylo uvedeno výše, je důležité rozlišovat náklady od peněžních vý-

dajů. V teoretickém pojetí existuje několik členění nákladů, například účelové, druhové členění ná-

kladů nebo členění nákladů v manažerským rozhodování, které se dělí na variabilní a fixní. Fixní ná-

klady jsou takové náklady, které nejsou závislé na objemu produkce a podnik je musí uhradit vždy 

(jedná se například o nájemné). Variabilní náklady na objemu produkce závislé jsou a příkladem mo-

hou být např. náklady na materiál a suroviny.  

 

Odpisy 

Odpisy jsou součástí fixních nákladů. Odpisování je penězi vyjádřené opotřebení majetku. Jsou pro 

podnik nákladem (nikoli však výdajem) a snižují tak zisk podniku. Valach tento fakt vysvětluje násle-

dovně: „Odpisy jsou sice nákladem, ale nejsou v daném čase peněžním výdajem. Z hlediska finančního 

hospodaření podniku jsou přirozeným a stabilním interním finančním zdrojem pro obnovu, příp. i roz-

šíření dlouhodobého majetku podniku.“ (Valach a kolektiv, 1997, str. 157) 

Dle Synka (Synek, Kislingerová, 2015) jsou v ČR zákonem stanovené postupy – např. rovnoměrně 

nebo zrychleně a doba odpisování majetku je rovněž stanovena zákonem, jelikož odpisy snižují základ 

pro výpočet daně z příjmů a není tedy možné, aby si je podnikatel stanovoval libovolně.  

 

Výkaz Cash flow 

Výkaz cash flow nebo také výkaz o peněžních tocích zachycuje pohyb peněžních prostředků v pod-

niku za určité období. Pracuje tedy s tokovými veličinami stejně jako výkaz zisku a ztráty, ovšem 

na rozdíl od tohoto výkazu, který pracuje s náklady a výnosy, pracuje s příjmy a výdaji.  

Jindřichovská (Jindřichovská, 2013) popisuje cash flow jako veškerou vytvořenou hotovost v podniku 

během určitého období a zjednodušeně cash flow popisuje jako součet čistého zisku a odpisů.  

Cash flow lze sestavit dvěma způsoby, a to přímou metodou nebo metodou nepřímou. V případě 

přímé metody se pracuje s rozdílem mezi příjmy a výdaji. V případě nepřímé metody se hospodářský 

výsledek upravuje o náklady, které nejsou výdaji a o výnosy, které nejsou příjmy. Zpravidla bývá čas-

těji používána a také doporučována k sestavení výkazu cash flow metoda nepřímá. Základní vyobra-

zení výkazu cash flow je v níže uvedené tabulce: 
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Tabulka 3 Výkaz peněžních toků 

Počáteční stav peněžních prostředků 

Peněžní tok z provozní činnosti 

Peněžní tok z investiční činnosti 

Peněžní tok z finanční činnosti 

Peněžní tok celkem (CASH FLOW) 

Konečný stav peněžních prostředků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přičemž platí, že součet peněžních toků z provozní, investiční a finanční činnosti udává celkový pe-

něžní tok za určité období. A stejného výsledku docílíme i odečtením počátečního stavu peněžních 

prostředků od konečného stavu prostředků.  

 

2.2.9 Předpoklady úspěšnosti projektu a rizika s ním spojená  

 
Dle Smejkala (Smejkal, Rais 2006) sahá význam slova rizika až do 17. století, kdy souvisel s lodní plav-

bou a označoval jakési úskalí, kterému se měli plavci vyhnout. Pocházel z italštiny z výrazu „risico“ 

a následně byl používán v případech „vystavení nepříznivým okolnostem“. Pro tento podnikatelský 

plán je vhodné se na definici rizika podívat z ekonomického hlediska, které Smejkal popisuje jako 

nejednoznačnost průběhu určitého ekonomického procesu a nejednoznačností jeho výsledku. 

(Smejkal, Rais, 2006) 

„Riziko v souvislosti s podnikatelským plánem chápeme jako negativní odchylku od cíle.“ (Srpová, Svo-

bodová, Skopal, Orlík, 2011, str. 31) 

Analýza rizik je důležitá, jelikož může v některých případech podnikateli pomoci odhalit jejich příčiny. 

A to tím, že pomocí analýzy rizik dospěje k různým opatřením. Pokud se podnikatel zaměří na možná 

rizika přidá to také na důvěryhodnosti a reálnosti celého podnikatelského plánu. Poté, co podnikatel 

identifikuje možná rizika, může navrhnout různá opaření, která rizika buď zcela eliminují nebo ale-

spoň minimalizují. Dle Srpové (Srpová a další, 2011) těmito opatřeními může být například diverzifi-

kace rizika, dělení rizika, pojištění nebo transfer (přesun rizika).  

 

- Diverzifikace rizika. Příkladem diverzifikace může být například zahrnování produktů různé 

povahy. Pokud se sníží poptávka po jednom druhu produktu, může se zvýšit poptávka 

po produktu jiné povahy. 
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- Dělení rizika. Podstata této možnosti je rozdělení rizika mezi více účastníků, kteří se na reali-

zaci projektu spolu podílejí.  

- Pojištění. Některé negativní důsledky nepříznivé situace se mohou přenést na pojišťovnu, 

která tyto škody pokryje. A to dle smluvních podmínek, které byly předem sjednány. 

- Transfer. Rozumí se přesun rizika na jiné subjekty. Těmi mohou být např. dodavatelé, se kte-

rými podnikatel uzavře dlouhodobou smlouvu na dodávku surovin. 

V této části podnikatelského plánu je vhodné zhodnotit a prokázat, že podnikatel dobře zná své silné 

a slabé stránky, ale je si vědom i svých hrozeb a příležitosti. K tomu je vhodné využít SWOT analýzu. 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním z nejužívanějších marketingových nástrojů pro analýzu prostředí, pomocí 

kterého je možné identifikovat klíčové vnitřní i vnější faktory ovlivňující strategii firmy. Autorem 

SWOT analýzy je Albert Humphrey. Název pochází z počátečních písmen anglických slov – Strenghts 

(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Vnitřními 

faktory jsou silné a slabé stránky, vnějšími faktory jsou příležitosti a hrozby. Je patrné, že pozitivními 

faktory jsou silné stránky a příležitosti, naproti tmu slabé stránky a hrozby jsou vlivy negativními. 

 

Obrázek 6 SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

▪ Silné stránky (Strenghts) Silné stránky jsou vlastnosti podniku a produktu/služby, ve 

kterých vynikají. Dle Srpové (Srpová, Řehoř a kol., 2010) roste tržní síla oproti kon-

kurenci s větším počtem silných stránek. Čili čím více silných stránek, tím lépe. 
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Podnikatel by měl umět dobře silných stránek využít. Příkladem může být například 

unikátní produkt nebo nízké náklady na produkci.  

 

▪ Slabé stránky (Weaknesses) Se slabými stránkami je to naopak – čím méně, tím lépe. 

Úkolem každého podnikatele by tedy mělo být minimalizování nebo úplné odstra-

nění slabých stránek. Příkladem může být například nedostatek zkušeností v marke-

tingu nebo nespokojenost zákazníků s otevírací dobou.  

 

▪ Příležitosti (Opportunities) Příležitosti patří mezi složky, které není podnik schopen 

ovlivnit. Proto jsou řazeny mezi vnější faktory. Podnikatel se soustředí na ty příleži-

tosti, které by zvýšily jeho zisk. Příkladem může být například vznik nových zákaznic-

kých segmentů, ne které může podnik cílit. 

 

▪ Hrozby (Threats) Stejně jako příležitosti, ani hrozby není podnik schopen ovlivnit. 

Jedná se o tu oblast analýzy, která s sebou nese rizika. Příkladem může být například 

nižší kupní síla obyvatelstva nebo růst konkurence. 

 

2.2.10  Vyhodnocení podnikatelského plánu 

V této části podnikatelského plánu se na základě veškerých poznatků a informací vyhodnotí projekt. 

V případě nově začínajícího podniku se tato část opírá pouze o naplánovaná data. Otázkou je, jak 

moc reálné tyto odhady budou. V případě již existujícího podniku se podnikatel opírá o reálná čísla.  

 

 Synek (Synek a kolektiv, 2003) uvádí nejdůležitější kritéria pro posouzení investice: 

 
- výnosnost (též rentabilita) – zkoumá vztah mezi peněžními příjmy a náklady, které danou 

investici stojí, 

- rizikovost – v případě, že nebude dosaženo očekávaného výnosu, 

- doba splacení – za jak dlouho se investice přemění zpět do peněžní formy, často bývá nazý-

vána také jako stupeň likvidity investice. 

Zdá se, že ideální investice by měla výnosnost co nejvyšší, riziko v nejlepším případě nulové nebo 

minimální a doba návratnosti investice by byla co nejkratší. To ovšem ve skutečnosti není možné, 

protože investice, která má vysokou požadovanou výnosnost s sebou zpravidla nese i vysoké riziko.  
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Dále Synek (Synek a kolektiv, 2003) doporučuje následující postup hodnocení efektivnosti investic: 

1. určení výdajů na investici, 

2. odhad budoucích čistých peněžních toků, které investice přinese, 

3. určení podnikové diskontní míry (náklady na kapitál v podniku), pomocí které budou peněžní 

toky diskontovány, 

4. výpočet současné hodnoty očekávaných peněžních toků.   

 

Metody hodnocení efektivnosti investic bývají často děleny do dvou skupin – na metody statické, 

které nezohledňují faktor času ani faktor rizika, a metody dynamické, které faktor času zohledňují, 

a to pomocí diskontování. Příkladem statických metod hodnocení investic je například doba návrat-

nosti investic nebo účetní míra návratnosti. Příkladem dynamických metod hodnocení investic je na-

příklad čistá současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento. 

 

 

Metoda výnosnosti investice  

Výnosnost investice ROI (Return on Investment) je statická metoda a vypočítá se jako průměrný čistý 

zisk z investice (za rok) vydělený náklady na danou investici. Tato metoda umožňuje srovnání pro-

jektů s odlišnou dobou životnosti a odlišnými investičními náklady. Pracuje s čistým ziskem po zda-

nění.  

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖
 

 

 

Pro procentuální vyjádření, jakou výši čistého zisku investice v průměru ročně přinese, se výsledek 

rovnice vynásobí ještě 100. Vypočtená výnosnost se srovná s investorovou požadovanou výnosností, 

je-li vypočtená rentabilita vyšší než požadovaná, je investice samozřejmě výhodná. Je-li naopak nižší, 

není vhodné investici zrealizovat. 

 

 

Účetní míra výnosnosti 

Obdobou ROI je účetní míra výnosnosti (Accounting Rate of Return), která se vypočte jako průměrné 

roční CF vydělené celkovými výdaji. Viz vzorec níže: 

 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒
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Metoda doby návratnosti 

Doba návratnosti (Payback Period) udává období, během kterého se kumulované příjmy vyrovnají 

investici, jinými slovy vyjadřuje, za jak dlouho se investice navrátí. Její výpočet je následující, přičemž 

výsledek vychází v letech: 

𝑃𝑃 =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖

𝑟𝑜č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

 

 

 
Metoda čisté současné hodnoty  

Čistá současná hodnota (Net Present Value) vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných 

cash flow (výnosů z investice) a náklady na danou investici. Její výpočet je ve vzorci vyjádřen násle-

dovně: 

𝑁𝑃𝑉 =  −𝐼𝑁 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

kde: 

 NPV = čistá současná hodnota, 

 IN = náklady na investici, 

 CFt = očekávaná hodnota cash flow v období t, 

 t = období jedna až n, 

 n = doba životnosti dané investice, 

 k = podniková diskontní sazba (kapitálový náklad na investici). 

 
Přičemž platí, že: 

- je-li NPV kladná (NPV > 0), lze investici přijmout 

- je-li NPV záporná (NPV < 0), měla by být investice odmítnuta. 

 

 

Metoda vnitřní výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta (Internal Rate of Return) souvisí s čistou současnou hodno-

tou. Jedná se totiž o nalezení takové diskontní míry, při které je čistá současná hodnota rovna nule. 

Jinými slovy, současná hodnota očekávaných cash flow z investice se současně rovná hodnotě ná-

kladů na investici. Diskontní míra (WACC) tedy není známa a hledáme její hodnotu.  Zároveň platí, že 

čím je vnitřní výnosové procento vyšší, tím vyšší je i návratnost dané investice. Výpočet IRR je násle-

dující: 
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𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 

 

𝑠𝑜𝑢č𝑎𝑠𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 − 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖 = 0 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 𝐼𝑁 
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3 Podnikatelský plán 

 
 

3.1 Titulní strana 

 

 

Podnikatelský plán na založení bistra v Praze 

 
 

 

 

 

 

Autor: Bc. Michaela Poživilová 

Kontakt: +420 606 811 077, pozivilovamichaelamail.com  

WWW: www.bystro.cz 

 

 
Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního 

tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoliv způ-

sobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu au-

tora. 
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3.2 Účel podnikatelského plánu 

Účelem tohoto podnikatelského plánu je přesvědčení investora o životaschopnosti a reálnosti pro-

jektu. Z čehož plyne i ujištění investora o schopnosti majitele navrácení vypůjčených finančních pro-

středků. 

3.3 Shrnutí o podnikatelském plánu 

Podnikatelský plán se zaměřuje na otevření nového bistra v Praze. Konkrétně bude podnik situován 

na Praze 6 a ponese název BYSTRO. Konceptem bistra bude nabízení kvalitních pokrmů a nápojů 

pouze z kvalitních a čerstvých surovin. Zmiňované suroviny bude podnik odebírat od kvalitních, často 

menších dodavatelů, kterými budou malé rodinné podniky, farmy, minipivovary či vinařství nebo trhy 

s čerstvými surovinami. Bistro se bude nacházet na Praze 6, blízko stanic Dejvická a Hradčanská. Tato 

lokalita byla vybrána proto, jelikož zde autorka již několik let žije a studuje a má přehled o podnicích 

a nedostatcích v této části Prahy. 

 

Realizátorem projektu je autorka Bc. Michaela Poživilová. Ta bohužel nemá v daném oboru dosta-

tečnou praxi, proto bude její oporou odpovědný zástupce, kterým bude její matka Martina Poživilová, 

která v pohostinství působí již několik let a svými bohatými zkušenostmi bude autorce radit. Sama 

autorka pak využije svých znalostí nabytých při studiu na Českém vysokém učení technickém v Praze, 

Masarykově ústavu vyšších studií, kde vystudovala bakalářský obor Ekonomika a management a další 

znalosti získala během studia na navazujícím magisterském oboru se specializací na finance podniku. 

Zároveň jsou kuchyň, vaření a jídla obecně autorčiným velkým koníčkem, kterému věnuje velkou část 

svého volného času. Navštěvuje kuchařské kurzy, na cestách ochutnává místní kuchyni a spoustu 

receptů se snaží doma napodobit.  

3.4 Popis podniku 

Nápad založit si vlastní bistro měla autorka v hlavě již delší dobu. Kuchyně je jejím velkým koníčkem 

a vždy nacházela největší oblibu v připravování různého občerstvení pro svou rodinu, přátele a větší 

skupiny lidí např. při narozeninových oslavách. Autorčiným snem je založení si malého bistra v Praze 

s moderním designovým interiérem. Je si ovšem vědoma velkého počtu otevíraných kaváren a bister 

v Praze, proto by měla přijít se zajímavějším konceptem, kterým by se alespoň částečně odlišila od 

konkurence.  
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Nově založené bistro ponese název BYSTRO. Bistro si bude zakládat na přípravě pokrmů pouze z kva-

litních a čerstvých surovin od vybraných dodavatelů. Nebude nabízet žádné polotovary, dochucova-

dla a v nabídce zákazník nenalezne ani přeslazené komerční nápoje. Bistro bude mít své vybrané 

dodavatele, mezi kterými budou například různé české farmy, trhy nebo minipivovary. Kvalitní po-

traviny vyhledávají lidé dnes více než kdy předtím a jsou ochotni si za ně i připlatit. Dalším charakte-

ristickým prvkem BYSTRA budou moderní čisté prostory, ve kterých se budou lidé (zákazníci ale i za-

městnanci) cítit dobře. V dnešní době sociálních sítí, které jsou dnes nejvlivnějším médiem v oblasti 

recenzí, jsou právě i prostory podniku velice důležité a jejich vzhled by neměl být podceněn.  

 

Přesto bude kladem největší důraz na nabízené pokrmy a nápoje, protože právě díky nim se budou 

zákazníci do bistra vracet. BYSTRO se nebude specializovat na žádný trend ve stravování typu RAW, 

bez lepku, vegan apod. Podobná trendy jídla budou do menu přidávána pouze příležitostně, ovšem 

vždy budou v menu vegetariánská jídla.  

 

Podnikání bude probíhat formou živnostenského oprávnění a předmětem podnikání bude hostinská 

činnost. Pro získání živnostenského oprávnění je třeba splnit všeobecné i zvláštní podmínky pro pro-

vozování živnosti. Těmi se rozumí například výuční list, vzdělání nebo praxe v oboru. V případě, že za-

kladatel tyto podmínky nesplňuje, musí prověřit odpovědnou osobu. Jak již bylo uvedeno výše, au-

torka si za svou odpovědnou osobu vybrala její matku, které má v pohostinství několikaleté zkuše-

nosti. 

 

Podnik se bude nacházet na Praze 6 v blízkosti stanic Dejvická a Hradčanská. Hlavním důvodem pro 

výběr dané lokality byla velmi dobrá znalost této oblasti, jelikož zde autorka již šest let žije a studuje. 

Má tak poměrně dobrý přehled o nedostatcích v této části Prahy, které se stravovacích zařízení týkají. 

Rovněž zná autorka velice dobře dopravní řešení v této oblasti včetně všech tramvajových, vlakových 

i autobusových zastávek. Konkrétní nebytové prostory ovšem nejsou prozatím během psaní diplo-

mové práce určeny, jelikož je zahájení provozu naplánováno až na začátek roku 2020 a nabídka pro-

deje i pronájmu nemovitostí v Praze se velmi mění. Úkolem majitele bude situaci na trhu pečlivě 

sledovat a včas zajistit potřebný prostor pro podnikání. Ceny za pronájem, se kterými se bude pra-

covat v této práci, budou vycházet z průměrných cen za pronájem v této oblasti. Lokalita je přiblížena 

na mapě níže. 
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Zdroj: https://www.google.com/maps 

 

3.5 Popis produktu 

BYSTRO bude nabízet jednoduchá moderní jídla z velmi kvalitních a čerstvých surovin. Je třeba ale 

zdůraznit, že se jedná o bistro, nikoliv o restauraci, a proto zde nebudou nabízená žádná hlavní jídla. 

Ta budou do menu případně zahrnuta pouze příležitostně, například v rámci zimní nabídky, kdy bu-

dou zákazníci vyhledávat spíše teplejší pokrmy. Hlavní položkou na menu podniku BYSTRO budou 

různé obložené chleby, omelety nebo dorty. Menu bude několikrát do roka pozměněno, a to přede-

vším z důvodu omezenějšího počtu nabízených jídel. Pokud by se menu neměnilo mohli by zákazníci 

začít navštěvovat i jiné podniky a přejít tak ke konkurenci, čemuž se chce autorka vyhnout. Autorka 

sleduje trendy ve stravování, dochází na kurzy vaření se zaměřením na široké spektrum kuchyní a 

chutí, hodně cestuje. A na základě získaných zkušeností bude také inovovat nabídku produktů 

v bistru. Taktéž bude menu upravováno dle ročních období a sezón. V létě přibyde na menu více 

salátů a zmrzlin, v zimě bude menu naopak nabízet více teplých pokrmů.  

Podrobnější nabídka produktů je uvedena v základním menu níže:  

 

Hlavní nabídka 

Žitný chléb s mozzarellou, pestem, sušenou šunkou, rajčaty a rukolou   160 Kč 

Žitný chléb se šunkou, ztraceným vejcem a křenovou omáčkou    160 Kč 

Avokádový chléb s ředkvičkou, rajčaty a řeřichou      150 Kč 

Obrázek 7 Lokalita 
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Řepové carpaccio s balkánským sýrem a rukolou, česnekový toast   150 Kč 

Sendvič s kozím sýrem, zkaramelizovanou cibulkou a vlašskými ořechy   160 Kč 

Vaječná omeleta, chléb s pažitkou       150 Kč 

Chléb s trhaným vepřovým, koriandrem a chilli majonézou    170 Kč 

Kuřecí salát s rukolou, pečenými paprikami a medovo-hořčičnou zálivkou   165 Kč 

 

Sladké 

Kynuté lívance s borůvkovou marmeládou a smetanou     130 Kč 

Banánové ovesné lívance se smetanou a ořechy      120 Kč 

Banánová bábovka           50 Kč 

Mrkvový dort            70 Kč  

 

Nealko nápoje 

Domácí zázvorová limonáda (0,4l)       60 Kč 

Domácí jahodová limonáda s bazalkou (0,4l)      60 Kč 

Voda z vodovodu – neperlivá (0,5l)       10 Kč 

Voda z vodovou – perlivá (0,5l)        10 Kč 

 

Čaje 

Čerstvý mátový čaj         60 Kč 

Čerstvý zázvorový čaj         60 Kč  

Čerstvý heřmánkový čaj         60 Kč 

Zelený jasmínový čaj         50 Kč 

Černý CHAI s mlékem a medem        70 Kč 

 

Káva 

Espresso           50 Kč 

Cappuccino          60 Kč 

Latte           70 Kč 

Flat white          70 Kč 

Vídeňská káva           60 Kč 

Ledová káva          70 Kč 

 

Alko nápoje 

Víno bílé – ryzlink rýnský (2017)    sklenka (0,1l) 60 Kč / láhev (0,75l) 380 Kč 
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Víno bílé – chardonnay (2017)    sklenka (0,1l) 65 Kč / láhev (0,75l) 395 Kč 

Víno červené – rulandské modré (2016)   sklenka (0,1l) 55 Kč / láhev (0,75l) 360 Kč 

Víno červené – modrý portugal (2017)   sklenka (0,1l) 70 Kč / láhev (0,75l) 450 Kč 

Pivo – výběr z malých českých pivovarů (0,3l)      45 Kč 

Nealkoholické pivo (Schneider Weisse) (0,5l)      55 Kč 

 

Whiskey – Tullamore Dew (0,04l)        90 Kč 

Whiskey – Jameson (0,04l)        90 Kč 

Vodka – Finlandia (0,04l)         65 Kč 

Rum – Legendario Elixir de Cuba (0,04l)       80 Kč 

Becherovka (0,04l)         55 Kč 

Slivovice (0,04l)          60 Kč 

 

 

   

 

3.6 Analýza prostředí 

Pro analýzu vnějšího prostředí podniku neboli makroprostředí, bude použita analýza PEST. Pro ana-

lýzu vnitřního prostředí neboli mikroprostředí bude použit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

3.6.1 PEST analýza 

Mezi jeden z neužívanějších nástrojů analýzy vnějšího okolí podniku patří PEST analýza. Ta se zamě-

řuje a zkoumá několik vnějších oblastí podniku – politickou a právní, ekonomickou, sociální a tech-

nologickou. 

 

Politické a právní prostředí 

Provoz podniku je upraven mnoha zákony a vyhláškami. Prvním z nich je živnostenský zákon 

(455/1991 Sb.), který vymezuje druh živnosti potřebný pro podnikání a také podmínky pro jeho zís-

kání. V případě založení BYSTRA se bude autorka soustředit především na náležitosti spojené s  hos-

tinskou činností. K začátku podnikání je důležitý doklad, který dokazuje odbornou způsobilost podni-

katele v oboru. Autorka tuto odbornou způsobilost nemá a jmenuje proto odpovědnou osobu.  

V případě založení obchodní korporace je důležitý zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.). 

V rámci podniku, jeho provozovny a zároveň sídla, je nutné řídit se stavebním zákonem (183/2006 

Sb.), který upravuje povolení změn staveb, vyhlášku o technických požadavcích na stavby vymezující 
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technické požadavky. Jelikož bude podnikatel zaměstnávat kuchaře a další zaměstnance, je pro něj 

důležitý i zákoník práce (262/2000 Sb.) z důvodu vymezení pracovněprávních vztahů mezi zaměstna-

vatelem a jeho zaměstnanci. S tím hned souvisí i zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.). Vzhledem k druhu podnikání je nezbytností i dodržení 

všech hygienických požadavků, které jsou mimo jiné uvedeny ve vyhlášce o hygienických požadavcích 

na stravovací služby (137/2004 Sb.).  V neposlední řadě je důležitý i zákon o dani z přidané hodnoty 

(235/2004 Sb.) anebo zákon o dani z příjmů (586/1992 Sb.), jelikož je společnost plátcem DPH. Dal-

šími zákony mohou být například zákon o účetnictví (563/1991 Sb.), zákon o potravinách a tabáko-

vých výrobcích (110/1997 Sb.), zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) nebo poměrně nový 

zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.). Ten nařizuje například vystavení účtenky zákazníkovi. K tomu 

BYSTRO využije pokladu s podporou EET softwaru. Nutností je ovšem připojení k internetu, což není 

překážkou, jelikož podnik bude nabízet připojení k internetu v celém podniku zdarma. 

 

Ekonomické prostředí 

Klíčovým faktorem pro vyjádření ekonomické situace dané země je hrubý domácí produkt (HDP) 

a jeho vývoj. Tento klíčový ukazatel vyjadřuje míru ekonomického růstu České republiky.  V tabulce 

níže je možné sledovat vývoj HDP mezi lety 2013 a 2017.  

 

Tabulka 4 Vývoj HDP v České republice 

 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP (mld. Kč) 4 077,3 4 261,1 4 477,0 4 712,9 5 049,9 

Meziroční růst -0,9 % 2,0 % 4,3 % 2,3 % 4,6 % 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=2 

 

Mezi faktory, které mají na provoz BYSTRA významný vliv patří především nezaměstnanost nebo 

vývoj mezd a vývoj disponibilního důchodu. V České republice obecná míra nezaměstnanosti dlou-

hodobě klesá. V níže uvedené tabulce je zobrazen vývoj obecné míry nezaměstnanosti v Praze. 

 

Tabulka 5 Vývoj obecné míry nezaměstnanosti 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Obecná míra nezaměstnanosti 7,0 % 6,1 % 5,0 % 4,0 % 2,9 % 

Zdroj: ČSÚ, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TA-
BULKA&skupId=426&katalog=30853&pvo=ZAM01-C&pvo=ZAM01-C&u=v413__VUZEMI__97__19 

 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=2
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Data za rok 2018 dlouhodobý pokles podtrhují. Dle dat Českého statistického úřadu byla obecná míra 

nezaměstnanosti v prvním kvartálu roku 2018 2,4 %, v druhém kvartálu pak jen 2,2 %. Nízká míra 

nezaměstnanosti má na podnik dva vlivy. Jedním z nich je možnost a schopnost zaměstnanců si díky 

tomu vyjednat vyšší mzdu, čímž tedy podnikateli vznikají vyšší mzdové náklady. Ovšem druhým a 

pozitivním dopadem je, že díky nízké nezaměstnanosti disponují kupující vyšším disponibilním dů-

chodem a zvyšuje se tak i jejich ochota utrácet. 

Dalším sledovaným ekonomickým faktorem, který má vliv na naše podnikání, je vývoj mezd. Ten je 

uveden v níže přiložené tabulce. 

 

Tabulka 6 Vývoj výše průměrné mzdy v ČR 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Vývoj výše průměrné mzdy v ČR 25 128 Kč 25 686 Kč 26 467 Kč 27 589 Kč 29 504 Kč 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/?G=1&A=1&page=2 

 

Podobně, jako tomu bylo i s nízkou mírou nezaměstnaností, je tomu tak i s vývojem výše průměrné 

mzdy. I zde platí, že se s vyšší mzdou zvyšuje disponibilní důchod kupujících a zároveň, negativním 

dopadem pro podnikatele je fakt, že si zaměstnanci nárokují vyšší mzdu.  

 

Dalším důležitým ekonomickým faktorem je inflace. Ta je často definována jako nárůst všeobecné 

cenové hladiny. Je důležité, aby ji podnikatel sledoval a pružně na změnu cen reagoval tím, že bude 

přizpůsobovat své ceny současné situaci v ekonomice. Dle Českého statistického úřadu (czso.cz) byla 

průměrná roční míra inflace v roce 2017 2,5 %. Poslední data byla dostupná k listopadu 2018, kdy 

činila průměrná roční míra inflace 2,2 %. 

 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/?G=1&A=1&page=2
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Obrázek 8 Meziroční inflace v % 

 

Zdroj: https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/  

 

Sociální prostředí 

Mezi nejsledovanější faktory ze sociálního prostředí patří například demografický vývoj, vzdělání, ži-

votní styl nebo sociální a kulturní zvyklosti obyvatelstva. S vyšším vzděláním mohou lidé dosáhnout 

lepšího zaměstnání s lepším platovým ohodnocením a tím pádem budou disponovat vyšším disponi-

bilním důchodem na spotřebu statků. Provozování bistra patří mezi podnikání, kde se obchoduje 

formou B2C, a právě proto by měl podnikatel sociální prostředí podniku velmi dobře znát. Dalším 

důležitým sociálním faktorem je životní styl zákazníků. A v gastronomii obzvláště. V dnešním světě 

plného trendů je důležité sledovat potřeby zákazníka. V současnosti je populárních a vyhledávaných 

hned několik směrů v gastronomii, např. strava bez lepku, raw potraviny, bio potraviny, sugar-free 

a další. S přibývajícím počtem příznivců těchto směrů je vhodné brát ohled i na tyto zákazníky. 

 

Technologické prostředí 

Technologický vývoj jde neustále kupředu a je tomu tak i v gastronomii. Přesto by technologické fak-

tory neměly mít zásadní dopad na správné fungování bistra. Do podniku bude pořízena dotyková 

pokladna doplněna EET softwarem a terminálem pro možnost platby kartou. V rámci podniku bude 

poskytována služba WIFI zdarma. Co se zmiňovaných technologických gastronomických novinek 

týká, vzhledem k tomu, že se nejedná o restauraci, není třeba disponovat v kuchyni nejvýkonnějšími 

konvektomaty apod. Naopak si bude podnik zakládat například na výkonném kávovaru s dobrou ká-

vou. Důležité je také sledovat trendy v online světě, internetové stránky budou často aktualizovány 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/
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a upravovány do trendy stylů. Sociální sítě budou spravovány na denní bázi. Do budoucna je v plánu 

nainstalování bezpečnostních kamer nebo alarmu. 

 

3.6.2 Porterova analýza pěti sil 

Pomocí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude popsáno mikroprostředí BYSTRA.  

 
Stávající konkurenti 

V oblasti Dejvic a zastávky Hradčanská se nachází několik konkurentů BYSTRA. Největším konkuren-

tem podniku je kavárna Místo, která se nachází v dochozí vzdálenosti od zastávky Hradčanská. Jedná 

se o již několikerou kavárnu pod českou pražírnou Doubleshot. Kavárna Místo byla otevřena v čer-

venci roku 2015 a již si za tu dobu dokázala získat velké množství věrných zákazníků. Kavárna nabízí 

moderní prostory s prvky dřeva, betonu a moderních tapet. I přesto, že podnik nese název kavárna, 

nabízí poměrně obsáhlé menu. Jídla jsou jednoduchá a moderní za poměrně vyšší ceny. Kavárna na-

bízí poměrně široký výběr dobré kávy z celého světa, čímž může BYSTRU konkurovat. Nicméně, ja-

kožto kavárna musí mít nabídku kávy logicky širší. BYTSRO zase zákazníkům nabídne více jídel. Poloha 

kavárny Místo je zobrazena na obrázku níže. 

 

Obrázek 9 Poloha hlavního konkurenta: kavárna Místo 

 

Zdroj: Google Maps; https://www.google.com/maps  

 

Jak již bylo řečeno, kavárna Místo je pro BYSTRO největším konkurentem.  Ostatní podniky v této 

oblasti nepředstavují pro BYSTRO takovou konkurenční hrozbu, přesto je důležité je sledovat a 

https://www.google.com/maps
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zajímat se o ně. Jsou jimi například KAFEMAT v Dejvicích. Od kavárny Místo se nachází cca 300 m. 

Jedná se o malou prodejnu kávy. Dle recenzí nabízí kvalitní kávu, ovšem ne v příliš příjemném pro-

středí. Dalším konkurentem je Cafe Calma v Dejvicích. Jedná se o malou kavárnu, která mimo kávy 

a zákusků nabízí i teplou kuchyni. Výhodou kavárny je možnost posezení venku. Ovšem dle recenzí 

kavárna pokulhává v oblasti servisu a jejich káva také nesklízí nejlepší hodnocení. Konkurenční výho-

dou je jejich internetový obchod, pomocí kterého si lze objednat jídla a zákusky na různé oslavy. 

To zatím BYSTRO v plánu nemá. Dalším podnikem je Café Fiesta. Nabídkou v menu se podnik podobá 

už spíše na restauraci, jeho prostředí je temné, a ne příliš moderní. Mezi konkurenty lze zařadit i pod-

nik Cafe 131. Výhodou této kavárny je umístění, nachází se totiž přímo u autobusové zastávky. Pro-

středí podniku je spíše příjemné. Styl je dosti smíšený, nachází se zde moderní prvky i prvky poměrně 

starší, například staré gauče. I přesto, že je kavárna přímo na autobusové zastávce, působí uvnitř 

lehce zapadlým dojmem.  

Některé ze zmíněných konkurentů lze nalézt na přiložené mapě. 

 

Obrázek 10 Umístění současné konkurence 

 

Zdroj: Google maps; https://www.google.com/maps  

 

Kaváren je v této oblasti opravdu dost, ovšem kromě hlavního konkurenta (kavárna Místo) ani jeden 

ze zmiňovaných podniků nenabízí moderní prostory, které jsou v dnešní době jedním z hlavních 

aspektů, kvůli kterým se zákazník vrací. Zákazník se chce vracet do prostorů, které jsou jeho oku 

sympatické a atmosféra v nich je příjemná. Především v dnešní době, kdy člověk žije skrze obraz na 

sociálních sítích. Moderní svěží prostory budou hlavní konkurenční výhodou BYSTRA. 

 

Potenciální konkurenti 

Důležitou částí Porterovy analýzy je oblast zaměřující se na hrozbu vstupu nové konkurence na trh. 

S velkým množstvím nově vznikajících kaváren či bister v Praze je hrozba potenciálních konkurentů 

https://www.google.com/maps
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velmi vysoká. Největší hrozbou jsou pro podnik nové kavárny, cukrárny, bistra i restaurace. Důležité 

je proto od začátku dbát na kvalitu poskytovaných služeb a profesionalitu. 

 

Kupující 

Vliv zákazníků, někdy také odběratelů, je jednou z nejdůležitějších částí této analýzy. Jsou to totiž 

právě zákazníci, kdo stojí za úspěchem podniku. Čím více zákazníků podnik navštíví, tím větší zisk pro 

podnikatele. Je proto důležité s nimi budovat vztahy a sledovat jejich potřeby a spokojenost, které je 

třeba následně dostatečně uspokojit. Zákazníky lze rozdělit do dvou skupin – na stálé zákazníky a po-

tenciální zákazníky. V případě nově vznikajícího podniku jsou zprvu všichni zákazníci potenciální, poz-

ději se však někteří z nich stávají těmi stálými. Aby tomu tak bylo, je třeba zákazníkovy potřeby sle-

dovat a uspokojovat je. Podnikatel musí být schopen vyhovět přáním i stížnostem zákazníků. Právě 

v pohostinství velmi platí známé heslo „náš zákazník = náš pán“. Vyjednávací síla kupujících je zprvu 

velmi vysoká, jelikož je potřeba je zaujmout a přimět je i k dalším návštěvám.  Postupem času se bude 

jejich vyjednávací síla snižovat. Cílovými zákazníky BYSTRA jsou především mladší lidé. Jedná se nej-

častěji o vysokoškolské studenty, mladé podnikatele nebo maminky s dětmi. 

 

Dodavatelé 

Dodavatele je třeba pečlivě vybírat, a to již včas před samotným zahájením provozu. Jsou to totiž 

právě oni, kdo podniku dodávají vstupy, na kterých je podnik závislý a nemohl by bez nich fungovat. 

Autorka chce pro BYSTRO vybrat pouze dobré a spolehlivé dodavatele. BYSTRO si bude zakládat na 

přípravě pokrmů z kvalitních surovin, které budou nakupovány u lokálních dodavatelů. A to i za cenu 

vyšších nákladů. Čerstvá zelenina, ovoce, pečivo nebo ryby budou do BYSTRA nakupovány například 

na známých a oblíbených farmářských trzích „na Kulaťáku“ v Dejvicích. Mimo již zmiňované se zde 

dají sehnat například i čerstvé bylinky, které budou pro pokrmy BYSTRA nezbytné. Dále zde budou 

nakupována i domácí vejce, jelikož mají své významné místo v sestaveném menu podniku, kde se 

objevují hned v několika receptech, a proto je jejich kvalita důležitá. Dále zde budou do BYSTRA na-

kupovány různé domácí zavařeniny, sýry a jiné mléčné výrobky nebo koření. Velkou výhodou těchto 

trhů je početné množství stánků, které jsou každý týden obohaceny o stánky nové s novými produkty. 

Nevýhodou je, že jsou otevřeny pouze jednou týdně, a to v sobotu od 8 do 14 hodin. Fungují velkou 

část roku, kromě zimy. Přes týden se tedy bude podnik obracet, v případě potřeby, na jiné dodava-

tele. Maso bude odebírat především z obchůdku Farma Express v Dejvicích, který nabízí suroviny od 

vybraných a ověřených farmářů. Nabízí nejen širokou nabídku masa a uzenin, ale i zeleninu, vejce, 

sýry nebo oleje. Dalším dodavatelem bude řeznictví Meat Point, které se nachází kousek od stanice 

Hradčanská. Dejvice jsou naštěstí bohaté na podobné podniky a je z  čeho vybírat. Dalšími možnými 

dodavateli jsou Country life, Wine Food Market nebo Česká stodola.  
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Substituční produkty 

Substituční produkty představují pro podnik velkou hrozbu. Jedná se totiž o podniky, které dokážou 

zákazníkovi nabídnout stejný nebo podobný produkt. Stručně řečeno je substitutem cokoliv, co 

dokáže nahradit naši službu nebo produkt. Substitutem pro BYSTRO jsou tedy podobné podniky. 

Jedná se o různé kavárny, cukrárny, jiná podobná bistra nebo i restaurace. Konkrétní podniky jsou 

uvedeny v současné konkurenci. Největším hrozbou pro BYSTRO je kavárna Místo na Hradčanské. 

 

 

3.7 Marketingový plán 

V následujících kapitolách bude detailně popsán marketingový mix služeb, který detailně popíše na-

bízený produkt, jeho cenu, propagaci a distribuci a bude zároveň, jelikož se jedná o službu, doplněn 

o procesy, lidi a materiální prostředí.  

3.7.1 Produkt 

Produktem BYSTRA bude nabídka jednoduchých moderních pokrmů. Jak již bylo zmíněno výše, ne-

jedná se restauraci, nýbrž o bistro, a proto zde budou nabízena především jídla svačinového typu. 

Bistro časem do svého menu přidá například teplé polévky v zimních měsících. BYSTRO si bude za-

kládat na přípravě pokrmů z opravdu kvalitních surovin, což bude lehce znát i na ceně produktu. 

Ovšem z průzkumu trhu je zřejmé, že je dnes zákazník ochoten si za kvalitu připlatit. Konkrétní na-

bídka pokrmů, dezertů a nápojů nabízených v BYSTRU uvedena v menu níže:  

 

 
Hlavní nabídka 

Žitný chléb s mozzarellou, pestem, sušenou šunkou, rajčaty a rukolou   160 Kč 

Žitný chléb se šunkou, ztraceným vejcem a křenovou omáčkou    160 Kč 

Avokádový chléb s ředkvičkou, rajčaty a řeřichou      150 Kč 

Řepové carpaccio s balkánským sýrem a rukolou, česnekový toast   150 Kč 

Sendvič s kozím sýrem, zkaramelizovanou cibulkou a vlašskými ořechy   160 Kč 

Vaječná omeleta, chléb s pažitkou       150 Kč 

Chléb s trhaným vepřovým, koriandrem a chilli majonézou    170 Kč 

Kuřecí salát s rukolou, pečenými paprikami a medovo hořčičnou zálivkou   165 Kč 
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Sladké 

Kynuté lívance s borůvkovou marmeládou a smetanou     130 Kč 

Banánové ovesné lívance se smetanou a ořechy      120 Kč 

Banánová bábovka           50 Kč 

Mrkvový dort            70 Kč  

 

Nealko nápoje 

Domácí zázvorová limonáda (0,4l)       60 Kč 

Domácí jahodová limonáda s bazalkou (0,4l)      60 Kč 

Voda z vodovodu – neperlivá (0,5l)       10 Kč 

Voda z vodovou – perlivá (0,5l)        10 Kč 

 

Čaje 

Čerstvý mátový čaj         60 Kč 

Čerstvý zázvorový čaj         60 Kč  

Čerstvý heřmánkový čaj         60 Kč 

Zelený jasmínový čaj         50 Kč 

Černý CHAI s mlékem a medem        70 Kč 

 

Káva 

Espresso           50 Kč 

Cappuccino          60 Kč 

Latte           70 Kč 

Flat white          70 Kč 

Vídeňská káva           60 Kč 

Ledová káva          70 Kč 

 

Alko nápoje 

Víno bílé – ryzlink rýnský (2017)    sklenka (0,1l) 60 Kč / láhev (0,75l) 380 Kč 

Víno bílé – chardonnay (2017)    sklenka (0,1l) 65 Kč / láhev (0,75l) 395 Kč 

Víno červené – rulandské modré (2016)   sklenka (0,1l) 55 Kč / láhev (0,75l) 360 Kč 

Víno červené – modrý portugal (2017)   sklenka (0,1l) 70 Kč / láhev (0,75l) 450 Kč 

Pivo – výběr z malých českých pivovarů (0,3l)      45 Kč 

Nealkoholické pivo (Schneider Weisse) (0,5l)      55 Kč 
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Whiskey – Tullamore Dew (0,04l)        90 Kč 

Whiskey – Jameson (0,04l)        90 Kč 

Vodka – Finlandia (0,04l)         65 Kč 

Rum – Legendario Elixir de Cuba (0,04l)       80 Kč 

Becherovka (0,04l)         55 Kč 

Slivovice (0,04l)          60 Kč 

 

 

3.7.2 Cena 

Cena nabízených produktů bude stanovena podle dvou základních způsobů. Prvním z nich je nákla-

dově orientovaná tvorba ceny a druhým způsobem je tvorba ceny dle konkurence. V případě prvního 

způsobu, tedy nákladově orientované tvorby ceny, je úkolem ceny pokrýt návratnost vynaložených 

nákladů. Znamená to, že je cena stanovena přičtením přirážky (marže) k celkovým nákladům. V pří-

padě druhého způsobu, tedy tvorba ceny dle konkurence, je cena odvíjena od cen u konkurentů. 

Zpravidla bývá stejná nebo vyšší. Konkrétní ceny jsou uvedeny v menu. Ceny budou v BYSTRU prů-

měrné až malinko vyšší. Podnik bude pracovat s kvalitními surovinami, bude nabízet kvalitní pokrmy 

a cena se na nich proto promítne. Z různých šetření je ale zřejmé, že je zákazník ochoten si za kvalitu 

připlatit. 

3.7.3 Distribuce 

Distribuce, která je někdy označována také jako dostupnost, představuje způsob, jakým bude pro-

dukt případně služba doručena k zákazníkovi. BYSTRO se specializuje na B2C trh, což znamená na-

bídku produktu a služby koncovému zákazníkovi přímo v BYSTRU. O jiném distribučním kanálu au-

torka zatím vzhledem k povaze produktu neuvažuje. Jak již bylo zmíněno výše, podnik se bude na-

cházet na Praze 6, blízko stanice Hradčanská a Dejvická. Jedná se o strategické místo, z důvodu blíz-

kosti metra, nádraží i tramvajových a autobusových zastávek. Dalším důvodem je blízkost kampusu 

Českého vysokého učení technického, Vysoké školy chemicko-technologické nebo Národní technické 

knihovny. Tato studentská oblast podobný podnik postrádá, a právě studenti by mohli o podobný 

podnik jevit velký zájem.  

BYSTRO bude umístěno v pronajatých prostorách, které nejsou v době psaní diplomové práce pro-

zatím určeny, z důvodu plánovaného zahájení provozu až na leden roku 2020. Do té doby se nabídka 

nemovitostí na trhu ještě pozmění. Úkolem majitele bude situaci na trhu bedlivě sledovat a včas 

potřebné prostory zajistit. BYSTRO bude otevřeno každý den. Od pondělí do soboty vždy v otevírací 

době od 9:00 do 22:00, v neděli pak od 10:00 do 19:00. 
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3.7.4 Propagace 

Propagace je důležitým prvkem marketingového mixu a měla by se jí věnovat dostatečná pozornost. 

Především u nově vznikajícího podniku, kterým bude i BYSTRO. Autorka se rozhodla pro několik způ-

sobů propagace pomocí osobních i neosobních forem komunikace. Jednou z nich bude samotný 

osobní prodej přímo v BYSTRU. Druhou formou propagace budou letáky rozdávané studentům v pro-

storách vysokých škol v Dejvicích. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se především o studenty Českého 

vysokého učení technického, Vysoké školy chemicko-technologické nebo o návštěvníky Národní 

technické knihovny. Další a velmi důležitou formou propagace bude propagace online, a to prostřed-

nictvím vlastních webových stránek a prostřednictvím sociálních sítí.  

Webové stránky budou vedeny ve stejném duchu jako samotné prostory podniku – jednoduché, mo-

derní a přehledné. Webové stránky bude spravovat autorka sama a budou spuštěny již v době vý-

stavby a rekonstrukce podniku. Na webových stránkách bude umístěno menu, konkrétně jeho zá-

kladní nabídka, která bude několikrát do roka upravována a aktualizována o sezónní nabídku. Dále 

bude na webových stránkách informace o otevírací době, kontaktech nebo zde bude fotogalerie pro-

stor a pokrmů.  

 

Dle Karlíčka (Karlíček a kolektiv, 2016) by měly webové stránky splňovat následující kritéria, které 

jsou potřebná pro jejich efektivní fungování a jsou jimi:  

 

- atraktivní a přesvědčivý obsah,  

- snadná vyhledatelnost,  

- jednoduché užití, 

- odpovídající design.  

Všechna tato kritéria budou na webových stránkách BYSTRA splněna.  

 

Ze sociálních sítí vsadí autorka dle svých zkušeností především na sociální síť Instagram, která má 

v dnešní době největší dosah. Vzhledem k moderním prostorám a atraktivním receptům si je autorka 

jistá, že bude o podnik na zmiňované sociální síti zájem. Autorka má již zkušenosti s fotografováním 

pokrmů a receptů profesionálním fotoaparátem, které využije nyní pro propagaci svého podniku 

na zmiňované sociální síti. Do budoucna je v plánu navázat spolupráci s různými influencery nebo 

foodblogery, kteří by mohli BYSTRO zpropagovat. Odměnou jim bude například konzumace v BYSTRU 

zdarma. Druhou využívanou sociální sítí bude Facebook. Výhodou obou sociálních sítí je finanční 



 53 

nenáročnost, jelikož se za jejich používání nic neplatí. V případě Instagramu si lze ale za lepší propa-

gaci připlatit, což se u nově vznikajícího podniku hodí. Tuto placenou propagaci si lze zakoupit 

na různě dlouhá období, přičemž nejkratší z nich je propagace jednodenní. Autorka v rámci svojí pro-

pagace zvolí propagaci měsíční. V neposlední řadě si autorka uvědomuje i důležitost propagace 

přímo v samotném podniku. Bude kladen důraz na profesionální a zároveň přátelské vystupování 

zaměstnanců BYSTRA, na čistotu prostor a udržování příjemné atmosféry (jedná se mimo již zmiňo-

vané například o příjemnou hudbu či vůni v podniku). Autorka neplánuje podnik propagovat pomocí 

reklamních bannerů nebo billboardů, jelikož je tato forma propagace příliš nákladná. Jedinou formou 

venkovní reklamy bude propagace podniku pomocí většího nápisu s logem nad hlavním vstupem. 

 

3.7.5 Materiální prostředí 

Interiér BYSTRA bude moderní, designově atraktivní, zároveň ale jednoduchý a především čistý. Hlav-

ními prvky bude beton a dřevo. K sezení zde budou zákazníkům nabízena pohodlná křesílka. BYSTRO 

bude koncipováno do jedné velké místnosti, jejíž součástí bude jak posezení, tak i bar. Samostatnou 

místností pak bude kuchyň pro přípravu pokrmů nebo toalety. Nápoje budou připravovány na zmi-

ňovaném baru/pultu, který bude vybaven například kávovarem pro přípravu dobré kávy. Plánovaný 

vzhled interiéru je zobrazen na ilustračních obrázcích níže. 

 

Obrázek 11 Interiér BYSTRA 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 
BYSTRO bude koncipováno do jedné velké místnosti, ve které bude veškeré posezení i bar. Hostům 

bude nabízeno k sezení několik stolů s židlemi a v plánu je i pohodlnější posezení formou většího 

gauče s křesílky. Další možností, kam se mohou hosté usadit, je přímo na baru u obsluhy. Zde budou 

hosté sedět nejpravděpodobněji v době velké obsazenosti BYSTRA nebo se sem usadí například je-

dinci, kteří do bistra skočí na rychlou snídani. Celkem bude v BYSTRU k dispozici: 20 míst na sezení 

u stolů, 4 místa u baru, 5 míst na gauči a křesílkách a k dispozici jsou případně i 4 přídavné stoličky. 

Při plné obsazenosti BYSTRA lze tedy počítat s 33 místy k sezení. Pro lepší přehled celkové dispozice 

BYSTRA je níže vyobrazen pohled na prostory z ptačí perspektivy. 

 

                           Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 12 Interiér BYSTRA - bar 

Obrázek 13 BYSTRO - ptačí perspektiva 
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BYSTRO nebude nijak složitě členité. Posezení pro hosty se bude nacházet v jedné velké místnosti. 

Oddělené budou pouze prostory kuchyně, pro přípravu pokrmů, a toalety. V BYSTRU je prozatím 

v plánu, že budou dámské toalety i pánské toalety disponovat dvěma kabinkami. Ovšem k menší roz-

loze BYSTRA je možné, že budou dostačující toalety pouze o jedné kabince. Prostory budou moderní 

a na první pohled vzdušné, jednoduché. Bude zde převažovat bílá a šedá barva. Co se použitého 

materiálu týká, bude v BYSTRU dominovat dřevo a beton. Zdi budou bílé a šedé barvy. Vzdušnosti 

v podniku bude docíleno i pomocí několika francouzských oken, jak je vidět na obrázku č. 11 (Interiér 

BYSTRA).  

 

3.7.6 Lidé 

Nezastupitelnou částí marketingového mixu jsou lidé, konkrétně tři skupiny lidí: zaměstnanci, zákaz-

níci a veřejnost. Zaměstnanci jsou klíčovými osobami v podniku, protože zastupují podnik a jsou to 

právě oni, kdo poskytují zákazníkům služby. Je proto důležité vybrat profesionální zaměstnance. 

Vlastníkem BYSTRA bude autorka podnikatelského plánu, která jej bude zastupovat nejen po ekono-

mické stránce. Odpovědnou osobou bude její matka, která má s pohostinstvím již mnohaleté zkuše-

nosti. V BYSTRU budou dále pracovat 2 hlavní číšnici/číšnice, 2 kuchaři a jedna uklízečka. Pro podnik 

budou zaměstnanci vybíráni pečlivě, i za cenu vyšších nákladů. Pro příjemný podnik je důležité vybrat 

pracovité a sympatické lidi, kteří přispějí k dobré atmosféře podniku. A na tom si bude BYSTRO za-

kládat. Do kuchyně je i přes poměrnou jednoduchost jídel nutné přijmout lidi alespoň s částečnými 

zkušenostmi, a především s chutí učit se novým věcem a schopností přicházet s novými nápady.  

 

3.7.7 Procesy 

Posledních prvkem marketingového mixu 7P jsou procesy. Neznamená to ovšem, že jsou nejméně 

důležité. Procesy jsou důležitým prvkem a představují veškeré činnosti potřebné pro výrobu a dodání 

produktu/služby zákazníkovi. Cílem je nabídnout zákazníkovi služby, se kterými bude spokojen a rád 

se bude do podniku znovu vracet.  

 

Pro přehlednost je vhodné si vytvořit diagram, který zpřehledňuje veškeré kroky, které jsou při po-

skytování služby vyžadovány. Diagram těchto procesů obsahuje viditelné i neviditelné kroky pro zá-

kazníka. (Vaštíková, 2014, str. 180) 
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Tabulka 7 Diagram procesů 

Viditelné kroky 

Fáze procesu Usazení Objednání Doručení Zaplacení 

Plánovaný čas 1-3 min. 5-8 min. 5-10 min. do 5 min. 

Kritický čas 5 a více min. 10 min. a více 15 min. a více 5 min. a více 

Kritické místo 
žádné volné 

místo 
chybí produkt 

chybná objed-

návka 
- 

Účastníci 
zákazník i ob-

sluha 

zákazník i ob-

sluha 
pouze obsluha 

zákazník i ob-

sluha 

Viditelné prvky 

(hmotné i ne-

hmotné) 

prostory ka-

várny 

menu, jednání 

obsluhy 
jednání obsluhy 

pokladna, pla-

tební systémy 

Neviditelné kroky 

 čistota místa příprava menu nákup zásob  

Zdroj: Vaštíková, 2014, str. 180-185; vlastní zpracování 

 

3.8 Personální zajištění 

Pro tuto kapitolu je důležité si nejdříve stanovit otevírací dobu BYSTRA. To bude otevřené každý den 

v týdnu. Od pondělí do soboty bude otevřeno od 9:00 do 22:00, v neděli pak bude otevírací doba 

zkrácená a otevřeno bude od 10:00 do 19:00. 

 
Obrázek 14 Otevírací doba BYSTRA 

Otevírací doba 

Pondělí - pátek 9:00 – 22:00 

Sobota 9:00 – 22:00 

Neděle 10:00 – 19:00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
V BYSTRU budou pracovat dva kuchaři, dva číšníci nebo servírky a jedna uklízečka. Pozici provozního 

a účetní bude vykonávat majitel podniku. Majitel si nebude vyplácet pravidelnou mzdu, jelikož by to 

bylo z hlediska daní a odvodu sociálního a zdravotního pojištění nevýhodné. Bude praktikován krátký 

a dlouhý pracovní týden. V krátkém týdnu se bude pracovat pouze ve dny středa a čtvrtek. V dlouhém 

pracovním týdnu se bude pracovat dny zbylé čili: pondělí, úterý, pátek sobota a neděle. V tabulkách 

níže je vyobrazen rozpis směn. Vzhledem ke směnám na krátký a dlouhý pracovní týden je třeba 

rozpis směn rozdělit na sudý a lichý týden. 
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Tabulka 8 Rozpis směn zaměstnanců v sudém týdnu 

 Kuchař 1 Kuchař 2 Číšník 1 Číšník 2 Uklízečka 

Pondělí 9 - 22 volno 9 – 22 volno 6:30 – 8:30 

Úterý 9 - 22 volno 9 - 22 volno 6:30 – 8:30 

Středa volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30 

Čtvrtek volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30  

Pátek 9 - 22 volno 9 - 22 volno 6:30 – 8:30 

Sobota 9 - 22 volno 9- 22 volno 6:30 – 8:30 

Neděle 10 - 19 volno 10 - 19 volno 6:30 – 8:30 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Tabulka 9 Rozpis směn zaměstnanců v lichém týdnu 

 Kuchař 1 Kuchař 2 Číšník 1 Číšník 2 Uklízečka 

Pondělí volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30 

Úterý volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30 

Středa 9 - 22 volno 9 - 22 volno 6:30 – 8:30 

Čtvrtek 9 – 22 volno 9 - 22 volno 6:30 – 8:30 

Pátek volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30 

Sobota volno 9 - 22 volno 9 - 22 6:30 – 8:30 

Neděle volno 10 - 19 volno 10 - 19 6:30 – 8:30 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 Měsíční náklady na mzdy 

Pozice Smlouva Sazba 

Kč/hod 

Počet odpraco-

vaných hodin 

(hod/měs) 

Hrubá mzda 

(Kč/měs.) 

Odvod SP a ZP 

(34 % hrubé 

mzdy) (Kč) 

Celkem (Kč) 

Kuchař 1 HPP - - 28 000  9 520  37 520  

Kuchař 2  HPP - - 28 000 9 520 37 520 

Číšník 1 HPP - - 26 000 8 840 34 840 

Číšník 2 HPP - - 26 000 8 840 34 840 

Uklízečka DPP 250 14 3 500 - 3 500 

Celkem      110 700 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.9 Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí celého podnikatelského plánu, jelikož právě ten trans-

formuje veškeré informace do číselné podoby a poskytuje tak bližší pohled na podnikatelský plán 

z hlediska jeho realizovatelnosti. V tomto podnikatelském plánu bude vypracován zakladatelský roz-

počet, počáteční rozvaha, výkaz zisku a ztráty na tři roky provozu a plánovaný výkaz cash flow taktéž 

na tři roky. Veškeré tyto výkazy budu sestaveny proto, aby bylo na jejich základě možné určit, zda je 

tento projekt reálný a životaschopný. 

 

3.9.1 Zakladatelský rozpočet 

Úkolem zakladatelského rozpočtu je stanovit výši finančních prostředků potřebných pro zahájení 

provozu podnikatelské činnosti. V tomto podnikatelském plánu budou do zakladatelského rozpočtu 

zahrnuty veškeré počáteční výdaje, které jsou potřebné do začátku podnikání. Pro přehled jsou kon-

krétní počáteční výdaje uvedené v níže přiložené tabulce.  

 

         Zdroj: vlastní zpracování 

 

Autorka plánuje zahájení provozu BYSTRA na 1. ledna 2020. Je zřejmé, že není možné začít podnikat 

ze dne na den a je potřeba zařídit předem jisté náležitosti, kterými budou například administrativní 

úkony spojené se získáním živnostenského oprávnění. Jedná se například o zapsání do obchodního 

rejstříku nebo výpis z katastru nemovitostí. Autorka plánuje pronajmout si nebytové prostory již 

od října roku 2019. Během těchto tří měsíců (říjen-listopad-prosinec) proběhne rekonstrukce prostor 

a instalace potřebného vybavení a je třeba připomenout, že již během této doby nutno počítat na-

příklad s platbou nájemného. 

 

Zakladatelský rozpočet Kč

Živnostenské oprávnění 850 Kč                    

Zápis do obchodního rejstříku 4 900 Kč                 

Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč                    

Výpis z obchodního rejstříku 100 Kč                    

Stavební úpravy interiéru a instalace 130 000 Kč            

Vybavení kavárny 527 000 Kč            

Nájemné 84 000 Kč               

Celkem 746 950 Kč        

Tabulka 11 Zakladatelský rozpočet 



 59 

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny fixní a variabilní náklady. Do fixních nákladů bude zařazen 

například nájem nebo mzdy zaměstnanců. Do variabilních nákladů pak budou patřit například suro-

viny, které se budou každý měsíc lišit. Navíc se bude výše surovin lišit dle návštěvnosti bistra, a proto 

jsou v tabulce níže uvedeny ve třech scénářích. 

 

                Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 13 Variabilní náklady 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.9.2 Počáteční rozvaha  

Počáteční rozvaha k 1.11.2019 je uvedena v tabulce níže. K tomuto datu je v ní vyobrazen pouze 

vlastní a cizí kapitál. Vlastní kapitál představuje autorčin vklad 300 000 Kč, cizí kapitál pak představuje 

bankovní úvěr ve výši 500 000 Kč. K tomuto datu ještě autorka nevlastní žádný dlouhodobý majetek, 

proto je jeho hodnota nulová. Peněžní prostředky jsou uloženy na bankovním účtu, který se řadí 

do oběžných aktiv. 

Tabulka 12 Fixní a variabilní náklady 

Fixní náklady (v Kč) měsíčně ročně

Mzdy zaměstnancům 110 700 1 328 400

Energie 6 000 72 000

Nájem 28 000 336 000

Internet 490 5 880

Odpad 400 4 800

Splátka bankovního úvěru 9 877 118 524

Rezerva 10 000 120 000

Fixní výdaje celkem 165 467 1 985 604

Suroviny 80 000

Variabilní náklady celkem 80 000

Variabilní náklady (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok

SUROVINY - optimistický s. 1 056 000 1 119 360 1 186 522

SUROVINY - pesimistický s. 921 600 976 896 1 035 510

SUROVINY - reálný s. 960 000 1 017 600 1 078 656

Variabilní náklady (měsíčně, v Kč)
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             Zdroj: vlastní zpracování 

 

Autorka bude pro zajištění provozu potřebovat bankovní úvěr. V plánu je bankovní úvěr ve výši 

500 000 Kč s předpokládanou dobou splatnosti 5 let. Měsíční splátka bude ve výši necelých 10 000 

Kč, úroková sazba bude 6,9 %. Úroky z úvěru budou zahrnuty ve výkazu zisku a ztrát v nákladech. Pro 

ukázku je níže vyobrazeno splácení během prvního roku podnikání. 

 

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.9.3 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty poskytuje náhled na hospodaření podniku. V rámci tohoto podnikatelského plánu 

bude sestaven výkaz zisku a ztráty na tři roky od zahájení provozu, přičemž bude sestaven ve třech 

scénářích – optimistickém, pesimistickém a reálném. Výkaz zisku a ztráty ovšem pracuje s tržbami, 

které budou odhadovány rovněž pro první tři roky podnikání. Zmiňované odhadování tržeb bude 

rovněž provedeno ve třech scénářích. 

0 300 000

0 300 000

800 000 500 000

800 000 500 000

800 000 800 000

ROZVAHA 

OBĚŽNÝ MAJETEK

Bankovní účet

Celkem

DLOUHODOBÝ MAJETEK
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Celkem

Bankovní úvěr

CIZÍ KAPITÁL

Základní kapitál

VLASTNÍ KAPITÁL

AKTIVA

Dlouhodobý hmotný majetek

Tabulka 14 Počáteční rozvaha 

Rok Měsíc
Počáteční 

hodnota
Úrok Úmor

Konečná 

hodnota

1 1 500 000 Kč       2 875 Kč      7 002 Kč      492 998 Kč       

1 2 492 998 Kč       2 835 Kč      7 042 Kč      485 956 Kč       

1 3 485 956 Kč       2 794 Kč      7 083 Kč      478 873 Kč       

1 4 478 873 Kč       2 754 Kč      7 124 Kč      471 749 Kč       

1 5 471 749 Kč       2 713 Kč      7 164 Kč      464 585 Kč       

1 6 464 585 Kč       2 671 Kč      7 206 Kč      457 379 Kč       

1 7 457 379 Kč       2 630 Kč      7 247 Kč      450 132 Kč       

1 8 450 132 Kč       2 588 Kč      7 289 Kč      442 843 Kč       

1 9 442 843 Kč       2 546 Kč      7 331 Kč      435 513 Kč       

1 10 435 513 Kč       2 504 Kč      7 373 Kč      428 140 Kč       

1 11 428 140 Kč       2 462 Kč      7 415 Kč      420 725 Kč       

1 12 420 725 Kč       2 419 Kč      7 458 Kč      413 267 Kč       

Tabulka 15 Splácení bankovního úvěru (1. rok) 
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Tržby 

Nejprve je potřeba odhadnout inkasované tržby. Tržby budou odhadovány na tři roky od zahájení 

provozu podniku. Autorka bude pracovat se třemi scénáři. Tržby budou vycházet z průměrné denní 

návštěvnosti a průměrné útraty zákazníka. 

 

           Zdroj: vlastní zpracování 

 

V optimistickém scénáři bude pro všechna tři období stanovená stejná průměrná útrata jednoho zá-

kazníka, která bude činit 150 Kč. Ta byla stanovena na základě průzkumu konkurenta a na základě 

propočtů cenových položek v menu BYSTRA.  Denní návštěvnost bude v případě optimistického scé-

náře stanovena v prvním roce podnikání na 72 zákazníků za den a v každém dalším roce bude počet 

zákazníků navýšen o zhruba 7 %. Roční tržby tak budou v případě optimistického scénáře v prvním 

roce dosahovat výše 3 888 000 Kč, ve druhém roce 4 158 000 Kč a ve třetím roce 4 428 000 Kč. 

 

           Zdroj: vlastní zpracování 

 

V pesimistickém scénáři zůstane průměrná útrata jednoho zákazníka stejná, tedy na 150 Kč. Lišit se 

bude ovšem průměrná denní návštěvnost, která bude v prvním roce pouhých 52 zákazníků/den. 

Tržby se tak oproti optimistickému scénáři výrazně sníží. V prvním roce budou dosahovat výše 

2 808 000 Kč, ve druhém roce 3 078 000 Kč a ve třetím roce 3 348 000 Kč. 

 

Optimistický scénář 2020 2021 2022

Počet zákázníků/den 72 77 82

Průměrná útrata zákazníka 150 Kč               150 Kč               150 Kč               

Tržba/den 10 800 Kč         11 550 Kč         12 300 Kč         

Tržba/měsíc 324 000 Kč       346 500 Kč       369 000 Kč       

Tržba/rok 3 888 000 Kč    4 158 000 Kč    4 428 000 Kč    

Pesimistický scénář 2020 2021 2022

Počet zákázníků/den 52 57 62

Průměrná útrata zákazníka 150 Kč               150 Kč               150 Kč               

Tržba/den 7 800 Kč            8 550 Kč            9 300 Kč            

Tržba/měsíc 234 000 Kč       256 500 Kč       279 000 Kč       

Tržba/rok 2 808 000 Kč    3 078 000 Kč    3 348 000 Kč    

Tabulka 16 Odhad tržeb – optimistický scénář 

Tabulka 17 Odhad tržeb – pesimistický scénář 
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          Zdroj: vlastní zpracování 

 

Reálný scénář se bude hodnotami pohybovat mezi optimistickým a pesimistickým scénářem. Prů-

měrná útrata za jednoho zákazníka bude opět stejná a průměrná denní návštěvnost bude v prvním 

roce 62, ve druhém roce 67 a ve třetím roce 72 zákazníků. 

 

 

Odpisy 

BYSTRO bude disponovat pouze jedním dlouhodobým hmotným majetkem, jehož pořizovací cena 

převýší hodnotu 40 000 Kč, což je stanovená hranice pro odpisování dlouhodobých aktiv podniku, 

a tím je profesionální kávovar CARAVEL COMPACT III CV TC v hodnotě 54 074 Kč. Kávovar patří dle 

zákona o dani z příjmu do druhé odpisové skupiny. Kávovar bude odpisován rovnoměrně po dobu 

5 let. Plán odpisů je uveden v tabulce níže: 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Výpočet odpisu v prvním roce je následující:  
(54 047∗11)

100
= 5 949 𝐾č. 

Výpočet odpisu v následujících letech je následující: 
(54 074∗22,25)

100
= 12 032 𝐾č. 

 

Reálný scénář 2020 2021 2022

Počet zákázníků/den 62 67 72

Průměrná útrata zákazníka 150 Kč               150 Kč               150 Kč               

Tržba/den 9 300 Kč            10 050 Kč         10 800 Kč         

Tržba/měsíc 279 000 Kč       301 500 Kč       324 000 Kč       

Tržba/rok 3 348 000 Kč    3 618 000 Kč    3 888 000 Kč    

Pořizovací cena kávovaru 54 074 Kč      

Doba odepisování 5 let

Typ odpisu rovnoměrný

Odpisová sazba (1. rok) 11

Odpisová sazba (další roky) 22,25

Rok
Zůstatková 

cena
Odpis (roční) Oprávky 

2020 48 125 5 949 5 949

2021 36 093 12 032 17 981

2022 24 061 12 032 30 013

2023 12 029 12 032 42 045

2024 0 12 032 54 074

Tabulka 19 Odpisy 

Tabulka 18 Odhad tržeb – reálný scénář 
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Výkaz zisku a ztráty v prvním roce podnikání  

V následující tabulce je vyobrazen výkaz zisku a ztráty pro první rok podnikání. Je rozdělen do tří 

scénářů. V případě optimistického scénáře je počítáno se 7% navýšením poptávky oproti reálnému 

scénáři, v případě pesimistického scénáře je pak počítáno se 7% snížením. Výkaz názorně ukazuje, 

že bude mít podnik v případě pesimistického a reálného scénáře záporný výsledek hospodaření. Pe-

simistický scénář vykazuje záporný výsledek hospodaření ve výši -769 490 Kč, reálný scénář pak vy-

kazuje výsledek hospodaření výši -267 890 Kč. Výkaz zisku a ztráty operuje oproti následujícím dvěma 

výkazům navíc s položkou počáteční výdaje, u kterých je zřejmé, že musí být vynaloženy právě na za-

čátku podnikání, nikoliv pak už v průběhu dalších let. Jejich výše je dle propočtů stanovena 

na 746 950 Kč. Ve výkazu je pracováno s odhadnutými tržbami z kapitol výše, ty jsou samozřejmě 

odhadnuty pro optimistický scénář jako nejvyšší a pro pesimistický scénář naopak nejnižší. Výkaz ob-

sahuje jak fixní (např. nájem nebo mzdy zaměstnanců) tak variabilní náklady. Fixní náklady mají v prv-

ním roce stejnou výši ve všech scénářích. Variabilní náklady se pak v jednotlivých scénářích (i letech) 

liší. Jedná se o suroviny, které se odvíjí od poptávky. Pokud bude návštěvnost BYSTRA nízká (jak je 

tomu u pesimistického scénáře), bude zapotřebí menšího množství nakupovaných surovin. Výpočet 

osobních nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění je uveden v kapitole Personální zajištění 

(tabulka č. 10 Měsíční náklady na mzdy). 

 

Tabulka 20 Výkaz zisku a ztráty v prvním roce podnikání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

VZZ (2020) Optimistický scénář Pesimistický scénář Reálný scénář

Tržby 3 888 000 Kč                 2 808 000 Kč                 3 888 000 Kč                 

VÝNOSY CELKEM 3 888 000 Kč            2 808 000 Kč            3 348 000 Kč            

Počáteční výdaje 746 950 Kč                    746 950 Kč                    746 950 Kč                    

Mzdy zaměstnanců 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 

Suroviny 1 056 000 Kč                 921 600 Kč                    960 000 Kč                    

Nájem 336 000 Kč                    336 000 Kč                    336 000 Kč                    

Energie 72 000 Kč                       72 000 Kč                       72 000 Kč                       

Odpad 4 800 Kč                         4 800 Kč                         4 800 Kč                         

Úroky z úvěru 31 791 Kč                       31 791 Kč                       31 791 Kč                       

Ostatní provozní náklady 10 000 Kč                       10 000 Kč                       10 000 Kč                       

Rezerva 120 000 Kč                    120 000 Kč                    120 000 Kč                    

NÁKLADY CELKEM 3 705 941 Kč            3 571 541 Kč            3 609 941 Kč            

EBITDA 182 059 Kč               763 541 Kč-               261 941 Kč-               

Odpisy 5 949 Kč                         5 949 Kč                         5 949 Kč                         

VH před zdaněním 176 110 Kč               769 490 Kč-               267 890 Kč-               

Daň z příjmu (15 %) 26 417 Kč                       -  Kč                             -  Kč                             

VH po zdanění 149 694 Kč               769 490 Kč-               267 890 Kč-               
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Výkaz zisku a ztráty v druhém roce podnikání 

Následuje výkaz zisku a ztráty pro plánovaný druhý rok podnikání. Tento výkaz už nepočítá s počá-

tečními výdaji, proto je jejich výše nulová. Ve druhém roce podnikání je již výsledek hospodaření 

kladný pro všechny tři odhadované scénáře. Nejvyšší výsledek hospodaření je samozřejmě v optimis-

tickém scénáři, který dosahuje po zdanění výše 960 326 Kč. Ve druhém roce podnikání je počítáno 

s navýšením nákladů na suroviny oproti předchozímu roku. Je to proto, že už bude podnik známější 

a odhaduje se vyšší návštěvnost. Opět je ale počítáno i s množností, že návštěvnost bude nižší, což 

představuje varianta pesimistického scénáře. 

 

Tabulka 21 Výkaz zisku a ztráty v druhém roce podnikání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výkaz zisku a ztráty v třetím roce podnikání 

Posledním výkazem zisku a ztráty je výkaz sestavený pro třetí rok podnikání. I zde dosahují všechny 

tři výsledky hospodaření po zdanění kladných hodnot. V případě optimistického scénáře je výsledek 

hospodaření dokonce vyšší jak 1 milion Kč. U variabilních nákladů došlo opět k jejich navýšení. Fixní 

náklady kromě úroků z úvěru zůstaly beze změny. Úroky z úvěru jsou každý rok nižší, jak je zřejmé 

z tabulky č. 15 Splácení bankovního úvěru. 

 

VZZ (2021) Optimistický scénář Pesimistický scénář Reálný scénář

Tržby 4 158 000 Kč                 3 078 000 Kč                 3 618 000 Kč                 

VÝNOSY CELKEM 4 158 000 Kč            3 078 000 Kč            3 618 000 Kč            

Počáteční výdaje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Mzdy zaměstnanců 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 

Suroviny 1 119 360 Kč                 976 896 Kč                    1 017 600 Kč                 

Nájem 336 000 Kč                    336 000 Kč                    336 000 Kč                    

Energie 72 000 Kč                       72 000 Kč                       72 000 Kč                       

Odpad 4 800 Kč                         4 800 Kč                         4 800 Kč                         

Úroky z úvěru 25 613 Kč                       25 613 Kč                       25 613 Kč                       

Ostatní provozní náklady 10 000 Kč                       10 000 Kč                       10 000 Kč                       

Rezerva 120 000 Kč                    120 000 Kč                    120 000 Kč                    

NÁKLADY CELKEM 3 016 173 Kč            2 873 709 Kč            2 914 413 Kč            

EBITDA 1 141 827 Kč            204 291 Kč               703 587 Kč               

Odpisy 12 032 Kč                       12 032 Kč                       12 032 Kč                       

VH před zdaněním 1 129 795 Kč            192 259 Kč               691 555 Kč               

Daň z příjmu (15 %) 169 469 Kč                    28 839 Kč                       103 733 Kč                    

VH po zdanění 960 326 Kč               163 420 Kč               587 822 Kč               
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Tabulka 22 Výkaz zisku a ztráty v třetím roce podnikání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.9.4 Výkaz Cash flow 

Výkaz Cash flow je sestaven přímou metodou. Ta spočívá v tom, že sleduje jednotlivé příjmy a jed-

notlivé výdaje v provozní, investiční a finanční činnosti.  Cash flow je rovněž sestaven pro tři scénáře, 

přičemž v případě pesimistického je počítáno se snížením poptávky oproti reálnému scénáři o 7 %, 

v případě optimistického scénáře pak s navýšením poptávky o 7 %.  

 

V níže uvedených tabulkách jsou vyobrazeny plánované výkazy cash flow ve třech scénářích pro tři 

roky podnikání. Pro lepší přehlednost jsou příjmy v tabulkách v kladných hodnotách, výdaje pak v zá-

porných. A to především z důvodu, že není cash flow rozčleněno na příjmy a výdaje zvlášť, nýbrž 

na cash flow z provozní činnosti, cash flow z investiční činnosti a cash flow z činnosti finanční. Cash 

flow z investiční činnosti vykazuje výdaje pouze v prvním roce, kdy je pořízen dlouhodobý hmotný 

majetek (kávovar) ve výši 54 074 Kč.  Cash flow z finanční činnosti dosahuje kladných hodnot pouze 

v prvním roce, což je zapříčiněno poskytnutým bankovním úvěrem. V dalších letech je již cash flow 

z finanční činnosti záporné, jelikož zde figuruje splácení úvěru. 

 

VZZ (2022) Optimistický scénář Pesimistický scénář Reálný scénář

Tržby 4 428 000 Kč                 3 348 000 Kč                 3 888 000 Kč                 

VÝNOSY CELKEM 4 428 000 Kč            3 348 000 Kč            3 888 000 Kč            

Počáteční výdaje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Mzdy zaměstnanců 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 1 328 400 Kč                 

Suroviny 1 186 522 Kč                 1 035 510 Kč                 1 078 656 Kč                 

Nájem 336 000 Kč                    336 000 Kč                    336 000 Kč                    

Energie 72 000 Kč                       72 000 Kč                       72 000 Kč                       

Odpad 4 800 Kč                         4 800 Kč                         4 800 Kč                         

Úroky z úvěru 18 997 Kč                       18 997 Kč                       18 997 Kč                       

Ostatní provozní náklady 10 000 Kč                       10 000 Kč                       10 000 Kč                       

Rezerva 120 000 Kč                    120 000 Kč                    120 000 Kč                    

NÁKLADY CELKEM 3 076 719 Kč            2 925 707 Kč            2 968 853 Kč            

EBITDA 1 351 281 Kč            422 293 Kč               919 147 Kč               

Odpisy 12 032 Kč                       12 032 Kč                       12 032 Kč                       

VH před zdaněním 1 339 249 Kč                 410 261 Kč                    907 115 Kč                    

Daň z příjmu (15 %) 200 887 Kč                    61 539 Kč                       136 067 Kč                    

VH po zdanění 1 138 362 Kč            348 722 Kč               771 048 Kč               
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Tabulka 23 Výkaz cash flow (optimistický scénář) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

CF - Optimistický scénář 2020 2021 2022

Peněžní prostředky na začátku období 300 000 1 265 371 2 411 991

CF z provozní činnosti 306 179 1 265 947 1 475 401

Inkasa tržeb 3 888 000 4 158 000 4 428 000

Vyplacení mezd -1 328 400 -1 328 400 -1 328 400

Platby za suroviny -1 056 000 -1 119 360 -1 186 522

Úrok z úvěru -31 791 -25 613 -18 997

Nájemné -336 000 -336 000 -336 000

Energie -72 000 -72 000 -72 000

Internet -5 880 -5 880 -5 880

Odpad -4 800 -4 800 -4 800

Počáteční výdaje -746 950 0 0

CF z investiční činnosti -54 074 0 0

Nákup kávovaru (DHM) -54 074 0 0

CF z finanční činnosti 413 266 -92 911 -99 527

Příjem úvěru 500 000 0 0

Splácení úvěru -86 734 -92 911 -99 527

CF celkem 965 371 1 173 036 1 375 874

Daň z příjmu 0 -26 417 -169 469

Čistý peněžní tok 965 371 1 146 620 1 206 405

Konečný stav peněžních prostředků 1 265 371 2 411 991 3 618 396

CF - Pesimistický scénář 2020 2021 2022

Peněžní prostředky na začátku období 300 000 319 771 555 271

CF z provozní činnosti -639 421 328 411 546 413

Inkasa tržeb 2 808 000 3 078 000 3 348 000
Vyplacení mezd -1 328 400 -1 328 400 -1 328 400

Platby za suroviny -921 600 -976 896 -1 035 510

Úrok z úvěru -31 791 -25 613 -18 997

Nájemné -336 000 -336 000 -336 000

Energie -72 000 -72 000 -72 000

Internet -5 880 -5 880 -5 880

Odpad -4 800 -4 800 -4 800

Počáteční výdaje -746 950 0 0

CF z investiční činnosti -54 074 0 0

Nákup kávovaru (DHM) -54 074 0 0

CF z finanční činnosti 413 266 -92 911 -99 527

Příjem úvěru 500 000 0 0

Splácení úvěru -86 734 -92 911 -99 527

CF celkem 19 771 235 500 446 886

Daň z příjmu 0 0 -28 839

Čistý peněžní tok 19 771 235 500 418 047

Konečný stav peněžních prostředků 319 771 555 271 973 318

Tabulka 24 Výkaz cash flow (pesimistický scénář) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve všech třech scénářích i ve všech letech jsou peněžní toky kladné. Takové výsledky vypovídají o 

reálnosti a životaschopnosti podniku. Nejnižších hodnot (přesto stále kladných) dosahuje podnik 

v prvním roce u pesimistického scénáře, kdy je výše čistého peněžního toku pouhých 19  771 Kč. 

Nejpříznivějších čísel je dosaženo nepochybně v optimistické variantě. Přesto je vhodné zůstávat re-

alisty a nepočítat s touto variantou jako s možností skutečného vývoje. Ovšem při pohledu na pe-

něžní toky u reálného scénáře jsou odhadované peněžní toky více než příznivé. V prvním roce dosa-

hují výše 821 371 Kč, ve druhém roce 1 556 167 Kč a ve třetím roce pak dokonce 2 396 174 Kč. 

 

3.10  Předpoklady úspěšnosti projektu a rizika s ním spojená 

V této kapitole bude provedena analýza rizik, se kterými by se mohla autorka v průběhu podnikání 

setkat. Následně bude provedena SWOT analýza, která specifikuje silné a slabé stránky podniku 

a rovněž vymezí příležitosti a hrozby nově začínajícího bistra. 

3.10.1  Rizika  

 
Riziko lze chápat jako negativní odchýlení od našeho plánu, které má nepříznivý dopad na náš podnik. 

Jako každý projekt, i tento podléhá několika možným rizikům, která mohou kdykoli v průběhu nastat. 

CF - Reálný scénář 2020 2021 2022

Peněžní prostředky na začátku období 300 000 821 371 1 556 167

CF z provozní činnosti -137 821 827 707 1 043 267

Inkasa tržeb 3 348 000 3 618 000 3 888 000

Vyplacení mezd -1 328 400 -1 328 400 -1 328 400

Platby za suroviny -960 000 -1 017 600 -1 078 656

Úrok z úvěru -31 791 -25 613 -18 997

Nájemné -336 000 -336 000 -336 000

Energie -72 000 -72 000 -72 000

Internet -5 880 -5 880 -5 880

Odpad -4 800 -4 800 -4 800

Počáteční výdaje -746 950 0 0

CF z investiční činnosti -54 074 0 0

Nákup kávovaru (DHM) -54 074 0 0

CF z finanční činnosti 413 266 -92 911 -99 527

Příjem úvěru 500 000 0 0

Splácení úvěru -86 734 -92 911 -99 527

CF celkem 521 371 734 796 943 740

Daň z příjmu 0 0 -103 733

Čistý peněžní tok 521 371 734 796 840 007

Konečný stav peněžních prostředků 821 371 1 556 167 2 396 174

Tabulka 25 Výkaz cash flow (reálný scénář) 
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Proto je velmi důležité s riziky počítat, být na ně připraven a dopředu znát některá možná opatření, 

která bude nutné realizovat, pokud některá z rizikových situací nastane. Nehledě na to, že každý za-

mýšlený podnikatelský plán působí o něco důvěryhodněji a reálněji, pokud v něm autor s různými 

riziky počítá a zaobírá se jejich opatřeními. Některými riziky mohou být v případě tohoto konkrétního 

podnikatelského plánu například: 

 
Tabulka 26 Rizika a jejich opatření 

Riziko Opatření 

Nedostatek zkušeností autorky s podnikáním 

Určení zkušené odpovědné osoby, prostudo-

vání odborné literatury, návštěva seminářů či 

workshopů (např. od agentury CzechInvest) 

Nevhodně vybrané místo podniku 
Dostatečná analýza lokality (včetně dopravního 

spojení, dochozí vzdálenosti, okolí podniku) 

Překážky ve spolupráci s dodavateli 
Udržování dobrých vztahů, včasné splacení fak-

tur, pravidelné objednávání 

Vysoká vyjednávací síla zákazníků 
Důraz na kvalitu nabízených služeb – kvalitní su-

roviny, spolehlivý personál 

Nižší zájem zákazníků 

Vyšší marketingová propagace, vyšší komuni-

kace se zákazníky na sociálních sítích, akce 

v bistru, speciální nabídky 

Nedostatek financí na splácení úvěru a jiných 

závazků 
Vytváření rezerv 

Špatně vybraný personál 

Důraz již při samotném výběru zaměstnanců, 

výběr alespoň částečně zkušených, pracovitých 

a sympatických lidí 

Zvýšení nájmu 
Snaha o zajištění dlouhodobé nájemní smlouvy, 

která by případnému navýšení zabraňovala  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce níže bude zhodnocena míra dopadu konkrétního rizika a pravděpodobnost jeho výskytu. 

Obě položky budou ohodnoceny na škále od 1 do 5, přičemž 1 značí nejmenší míru dopadu a nej-

menší pravděpodobnost a naopak 5 značí největší míru a pravděpodobnost. 
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Tabulka 27  Ohodnocení rizika 

Riziko Míra dopadu Pravděpodobnost 

výskytu 

Nedostatek zkušeností autorky s podnikáním 4 4 

Nevhodně vybrané místo podniku 2 1 

Překážky ve spolupráci s dodavateli 2 2 

Vysoká vyjednávací síla zákazníků 5 3 

Nedostatečný zájem zákazníků 5 2 

Nedostatek financí na splácení úvěru a jiných závazků 5 3 

Špatně vybraný personál 5 1 

Zvýšení nájmu 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.10.2  SWOT analýza  

 
Pomocí SWOT analýzy lze zmapovat silné a slabé stránky podniku a rovněž pak i jeho hrozby a příle-

žitosti. Silné a slabé stránky jsou výsledkem interní analýzy, příležitosti a hrozby pak analýzy externí. 

SWOT analýza tohoto podnikatelského plánu je vyobrazena v níže přiložené tabulce. 

 
Tabulka 28 SWOT analýza podnikatelského plánu 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Kvalita surovin od vybraných dodavatelů 

- Atraktivní moderní prostředí 

- Umístění podniku a znalost lokality 

- Odhodlání autorky  

- Nově vznikající podnik 

- Nulová zákaznická základna 

- Nezkušenost autorky s podnikáním 

- Omezené finanční zdroje 

- Provoz v pronajatém prostoru 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

- Rozšíření o další pobočky 

- Marketing na sociálních sítích 

- Spolupráce s dodavateli v okolí 

- Současný trend kvalitního stravování 

- Nezískání úvěru od banky 

- Vstup konkurence 

- Pokles mezd spotřebitelů 

- Zvyšování cen vstupů  

- Vyšší nájemné  
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Silné stránky 

Nejsilnější stránkou podnikatelského plánu je především důraz na kvalitu surovin. Kvalita surovin 

bude zákazníkovi prezentována přímo v BYSTRU například zmínkami v samotném menu nebo napří-

klad na sociálních sítích či webových stránkách. Pro podnik je důležité, aby zákazník věděl, že se ne-

jedná o žádné polotovary, nýbrž o kvalitní pokrmy ze surovin od kvalitních dodavatelů. Další silnou 

stránkou jsou pak atraktivní a moderní prostory, které budou díky jednoduchosti a velkým oknům 

působit velmi vzdušně a čistě. 

 

Slabé stránky 

BYSTRO je nově vznikajícím podnikem na trhu, což s sebou nese spoustu rizik. Mezi nejslabší stránky 

podniku patří autorčiny nedostatečné zkušenosti v podnikání. Dalšími slabými stránkami jsou nulová 

zákaznická základna, kterou bude třeba pečlivě vybudovat nebo také zatím nenavázané vztahy s do-

davateli, které bude třeba pečlivě vybrat a nadále s nimi udržovat dobré vztahy. V neposlední řadě 

sem lze zařadit i vysokou výši nájemného, vzhledem k tomu, že se bude podnik nacházet v pronaja-

tých prostorách. Alespoň prozatím, s vlastními prostory se počítá až do budoucna, například s nově 

vznikajícími pobočkami v Praze. 

 

Příležitosti 

Největší příležitostí podniku je soulad s trendem na trhu, kterým je kvalitní stravování. Za kvalitní 

pokrmy je zákazník ochoten zaplatit i vyšší cenu. Velká příležitost je spatřována také v sociálních sí-

tích, které představují velký potenciál při budování vztahů se zákazníky. V případě, že by se BYSTRO 

stalo úspěšným a vyhledávaným podnikem, počítá se do budoucna s otevřením dalších poboček 

na území hlavního města Prahy.  

 
Hrozby 

Největší hrozbou na úplném začátku je zamítnutí žádosti o úvěr bankovní institucí, a to především 

z důvodu nově vznikajícího podniku, jehož budoucí majitel má s podnikáním nulové zkušenosti. Další 

hrozbou je samozřejmě vstup nových konkurentů na trh nebo zlepšení slabých stránek u již existující 

konkurence. V neposlední řadě je třeba sem zařadit i hrozbu růstu cen surovin nebo růstu cenu ná-

jemného. Tomu lze alespoň částečně zabránit podmínkami sjednanými ve smlouvě s pronajímate-

lem. 
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3.11  Vyhodnocení 

V poslední kapitole bude zhodnocena proveditelnost a životaschopnost podnikatelského plánu. 

Zhodnocení proběhne na základě výpočtu čisté současné hodnoty a na základě doby návratnosti 

podniku, přičemž bude použita jak statická, tak dynamická metoda výpočtu doby návratnosti. 

Všechny metody budou aplikovány pouze na výsledky a data reálného scénáře. 

 

3.11.1  Statická metoda výpočtu doby návratnosti 

Pomocí této metody lze zjistit, za jakou dobu se bude investice vracet. Oproti dynamické metodě 

ovšem nezohledňuje faktor času. Dobu návratnosti zjistíme podílem mezi investicí a průměrným roč-

ním cash flow.  

𝑃𝑃 =  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

 

𝑃𝑃 =  
800 000 

698 725 
=  1,14 

 

Dle statické metody výpočtu doby návratnosti se investice investorovi navrátí zhruba za 1 rok a 2 

měsíce.  

 

3.11.2  Dynamická metoda výpočtu doby návratnosti a ČSH 

Z následující uvedené tabulky budou vycházet obě zbývající metody, kterými jsou dynamická metoda 

výpočtu doby návratnosti investice a metoda čisté současné hodnoty. 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnota průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) byla získána z dostupné online databáze 

profesora Aswatha Damodarana, která je pro odvětví „restaurant/dining“ stanovena na 6,4 %. 

 

Pro kontrolu byly průměrné vážené náklady na kapitál spočítány dle obecného vzorce: 

2020 2021 2022

CF 521 371 734 796 840 007

WACC 0,064 0,064 0,064

(1+r)
t

1,06441 1,13296 1,20593

Diskontované CF 489 823 648 563 696 563

Zbývá do splacení -310 177 338 386 1 034 949

Tabulka 29 Data pro výpočet čisté současné hodnoty 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑡) ∗
𝐷

𝐶
+ 𝑟𝐸 ∗

𝐸

𝐶
 

 

Hodnoty potřebné pro výpočet WACC:  

 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,069 ∗ (1 − 0,15) ∗
500000

800000
+ 0,074 ∗

300000

800000
= 0,06440625 

 

 Dle vypočteného vzorce je sazba průměrných vážených nákladů na kapitál 6,4 %. 

 

Dynamická metoda výpočtu doby návratnosti 

Dynamická metoda oproti statické metodě zohledňuje faktor času a počítá tak s diskontovanou hod-

notou peněžních toků. Z tabulky je zřejmé, že dojde k navrácení kapitálu během roku 2022. Přesné 

datum navrácení investice je dle dynamické metody 2 roky a 8 měsíců. 

 
Čistá současná hodnota  

V níže uvedené tabulce jsou data potřebná pro výpočet čisté současné hodnoty. 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 
Čistá současná je po třech letech rovna 1 034 949 Kč. Jedná se kladnou a poměrně vysokou částku, 

která značí, že se vyplatí částku 800 000 Kč do projektu investovat. 

 

Výše uvedený výpočet čisté současné hodnoty pracoval s hodnotou průměrných vážených nákladů 

na kapitál dle profesora A. Damodarana, která je 6,4 %. Autorka si ovšem klade otázku, zda je tato 

sazba pro výpočet a zhodnocení investice dostačující, vzhledem k poměrně vysoké rizikovosti 

0,069

0,15

500 000

300 000

0,074

800 000

D = cizí kapitál

E = vlastní kapitál

rE = náklady na vlastní kapitál 

C = celkový kapitál

rD = náklady na cizí kapitál (úrok 6,9 %)

t  = sazba daně (15 %)

Rok Investice CF r = WACC (1+r) t CF/(1+r)t

0 -800 000

1 521 371 0,064 1,064406 489 823

2 734 796 0,064 1,132961 648 563

3 840 007 0,064 1,20593 696 563

1 834 949

1 034 949

Suma diskontovaných CF 

ČSH 

Tabulka 30 Výpočet čisté současné hodnoty při nižší diskontní sazbě 



 73 

projektu. Přece jenom se podnik zabývá založením zcela nového podniku a je potřeba ve výpočtu 

odrážet jednak autorčin očekávaný výnos, ale rovněž i míru rizika, kterou s sebou nový podnik po-

chopitelně nese. Navíc se bude podnik nacházet ve velice konkurenčním prostředí, jelikož se nachází 

takřka v samotném centru hlavního města. Autorka proto zhodnotí investici s použitím vyšší sazby 

průměrných vážených nákladů na kapitál, kterou stanoví na 9,4 %. Odhadovaná výše průměrných 

vážených nákladů se opírá o podobné investice, které mají srovnatelnou míru rizika. Autorka využila 

taktéž pracovních vztahů a zkonzultovala výši průměrných vážených nákladů na kapitál s experty 

v bance, ve které pracuje. Níže proto bude čistá současná hodnota spočítána ještě jednou, nově však 

s použitím vyšší diskontní sazby. 

   

  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Čistá současná hodnota vyšla v tomto případě nižší. Původně, při použití nižší diskontní sazby, která 

činila 6,4 %, vyšla čistá současná hodnota 1 034 949 Kč. S použitím vyšší diskontní sazby vyšla čistá 

současná hodnota 932 072 Kč. Hodnota čisté současné hodnoty se pochopitelně snížila, přesto je 

stále kladná a její hodnota je i tak poměrně vysoká. Lze tedy zkonstatovat, že i při dostatečném zo-

hlednění rizikovosti projektu se investice vyplatí. 

 

 

 

 
  

Rok Investice CF r = WACC (1+r) t CF/(1+r)t

0 -800000 0 0 0 0

1 0 521 371 0,094 1,094 476 573

2 0 734 796 0,094 1,19684 613 949

3 0 840 007 0,094 1,30934 641 550

1 732 072

932 072

Suma diskontovaných CF 

ČSH 

Tabulka 31 Výpočet čisté současné hodnoty při vyšší diskontní sazbě 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo sestavit podnikatelský plán na založení zcela nového bistra v Praze. Hlav-

ním cílem podnikatelského plánu bylo posouzení reálnosti a životaschopnosti projektu. V teoretické 

části byly zprvu vymezeny základní pojmy týkající se podnikání. Byly zde představeny pojmy jako je 

podnikatel nebo zde byly popsány jednotlivé formy živnostenského podnikání. Důraz byl kladem pře-

devším na právní vymezení zmiňovaných pojmů. Součástí teoretické části bylo i popsání podnikatel-

ského plánu, jeho definice, účel a doporučená struktura podnikatelského plánu.  

 

Praktická část byla již zaměřena na konkrétní podnikatelský plán, který se zabývá samotným založe-

ním nového bistra v Praze. V úvodních kapitolách praktické části byl představen podnik včetně jeho 

umístění, klíčových osobností a specifikace nabízených služeb. Následovala detailní analýza prostředí 

podniku, a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. K analýze vnějšího prostředí podniku neboli 

makroprostředí, byla využita PEST analýza. Ta ve svém obsahu popisuje politicko-právní, ekono-

mické, sociální a technologické vlivy působící na podnik. Mikroprostředí bylo zanalyzováno pomocí 

Porterova modelu 5 konkurenčních sil, kterým se zanalyzovala stávající a potenciální konkurence 

na trhu, zákazníci, dodavatelé a substituční produkty. V rámci analýzy konkurence byli detailně 

popsány hlavní konkurenti nově vznikající bistra v dané lokalitě. Touto analýzou bylo zjištěno, že bude 

BYSTRU konkurovat pouze jediný podnik, oproti ostatním konkurentům má BYSTRO mnoho konku-

renčních výhod, kterými bude schopen těmto podnikům konkurovat. Analýza zákazníků zase po-

mohla identifikovat cílové skupiny zákazníků, na které se bude BYSTRO zaměřovat. 

 

Dalším krokem podnikatelského plánu bylo detailní popsání marketingového mixu. Jelikož se jedná o 

podnik nabízející službu, byl použit rozšířený marketingový mix 7P. V jeho rámci byl popsán produkt 

včetně stanovení jeho ceny, obojí bylo přehledně vyobrazeno v konečném menu. Následoval popis 

distribuce a velmi detailně byla popsána propagace BYSTRA. Marketingový mix byl doplněn o analýzu 

zbývajících částí, kterými jsou lidé, procesy a materiální prostředí. Materiální prostředí bylo doplněno 

o grafické vyobrazení plánovaných prostor bistra. Součástí analýzy lidí v 7P byl popis personální za-

jištění včetně propočtu osobních nákladů.  

 

Jednou z nejvýznamnějších částí podnikatelského plánu byl finanční plán zamýšleného bistra. V jeho 

rámci byl sestaven zakladatelský rozpočet, pomocí kterého bylo možné určit potřebnou výši peněž-

ních prostředků do začátku podnikání. Ty byly odhadnuty ve výši 746 950 Kč, které budou financo-

vány částečně z autorčiných vlastních zdrojů (300 000 Kč) a částečně z cizích zdrojů, kdy autorka 
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využije bankovního úvěru ve výši 500 000 Kč. Součástí finančního plánu bylo také sestavení počáteční 

rozvahy, odhad tržeb a sestavení základních finančních výkazů – výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Všechny výkazy byly sestaveny na tři roky a zároveň také ve třech scénářích – optimistickém, 

pesimistickém a realistickém. Výkaz zisku a ztráty vykazoval v prvním roce záporných hodnot u pesi-

mistického a reálného scénáře. V dalších letech a zároveň v prvním roce u optimistického scénáře 

byl výsledek hospodaření kladný. Výkaz cash flow vykazoval ve všech třech letech i ve všech scénářích 

pouze kladné hodnoty, což značí o úspěšnosti podniku. 

 

Ke zhodnocení celé investice byla použita doba návratnosti a metoda čisté současné hodnoty. Doba 

návratnosti byla spočítá jak statickou, tak dynamickou metodou. Vhodnější je samozřejmě přihlížet 

k druhé použité metodě, která ve výpočtu pracovala s diskontovanými peněžním toky. Dle této me-

tody se investice autorce vrátí za 1 rok a 2 měsíce. Čistá současná hodnota byla spočtena dvakrát. 

Poprvé byla spočtena s nižší diskontní sazbou vycházející z databáze profesora Aswatha 

Damodarana. V tomto případě byla hodnota průměrných vážených nákladů na kapitál ve výši 6,4 % 

a při této diskontní sazbě vycházela čistá současná hodnota po třech letech 1 034 949 Kč. Autorka se 

rozhodla spočítat čistou současnou hodnotu i za použití vyšší diskontní sazby za účelem dostateč-

ného zohlednění rizikovosti projektu. Zmiňovaná vyšší diskontní sazba byla stanovena ve výši 9,4 % 

a s jejím použitím pak vyšla čistá současná hodnota po třech letech 932 072 Kč. Čistá současná hod-

nota vyšla pochopitelně nižší, ovšem stále dosahovala kladných a poměrně vysokých hodnot. Obě 

spočítané hodnoty podtrhují životaschopnost podniku. 

 

V závěru podnikatelského plánu byly také identifikovány silné a slabé stránky projektu v rámci interní 

analýzy a v rámci externí analýzy byly identifikovány jeho příležitosti a hrozby. Zároveň byla za úče-

lem podpory důvěryhodnosti a reálnosti podnikatelského plánu zanalyzována i rizika, kterým by 

mohla autorka v průběhu podnikání čelit. 

 

Závěrem je možné podnikatelský plán na založení nového bistra na Praze 6 zhodnotit jako reálný a 

životaschopný. Dle finančního plánu lze očekávat prosperitu podniku, a i právě proto v něm autorka 

vidí velký potenciál. 
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