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ABSTRAKT

Předmětem mé diplomové práce "Studie proveditelnosti - založení 
nové restaurace" je seznáme se s obsahem studie proveditelnosti a 
samotné její vypracování. Teoretická část práce se věnuje popisu 
jednotlivých metod, praktická část poté jejích zapracování do 
samotné studie proveditelnosti. 

ČISTÁ SOUČASNÁ HHODNOTA

Čistá současná hodnota vyšla v kladných a vysokých hodnotách. To nám značí životaschopnost tohoto podnikatelského 

plánu. Výše investice 1 444 418 Kč se vyplatí.
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DOBA NÁVRATNOSTI
Investice bude navrácena za necelý rok, což je velmi 

příznivá varianta a tudíž se investice vyplatí.

ABSTRACT

The subject of my diploma thesis "Feasibility study - establishment of
a new restaurant" is to get acquainted with the content of the
feasibility study and its preparation itself. The theoretical part is
devoted to the description of individual methods, the practical part is
then incorporated into the feasibility study itself.


