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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a následné vyhod-

nocení realizovatelnosti vybraného podnikatelského záměru. Práce je rozdě-

lena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozvržena do dvou ka-

pitol. První kapitola se věnuje problematice projektového řízení v rámci, které 

je popsán kompletní životní cyklus projektu a jsou vymezeny definice projektu. 

Druhá kapitola rozebírá jednotlivé kapitoly studie proveditelnosti. Praktická 

část poté aplikuje získané poznatky z teoretické části na konkrétním projektu, 

kterým je založení kavárny v Českých Budějovicích.  

Klíčová slova 

Studie proveditelnosti, projekt, projektové řízení, investiční záměr, finanční ana-

lýza 

 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to prepare a feasibility study and subsequent 

evaluation of the feasibility of the selected business plan. This thesis is divided 

into a theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into two 

chapters. The first chapter deals with the issue of project management, where 

the complete life cycle of a project is described, and main project definitions 

are given. The second chapter discusses the individual chapters of the feasibil-

ity study. The practical part then applies the knowledge gained from the theo-

retical part to a specific project, which is the establishment of a cafe in České 

Budějovice. 

Key words 

Feasibility study, project, project management, investment plan, financial anal-

ysis 
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Úvod 
 

Má význam v současném konkurenčním prostředí vybudovat další podnik po-

skytující pohostinské služby? V dnešní době existuje celá řada různorodých 

podniků v pohostinské sféře. Vybudovat tedy nový tuctový podnik, ať už v jak-

koliv atraktivním prostředí, není z hlediska dosažení uspokojivých provozních 

výsledků a získání si široké škály zákazníků dostatečné. Je nezbytné přijít s ně-

čím novým, co není běžné, a čím nejen zaujmeme pozornost široké veřejnosti, 

ale také jim nabídneme něco nového, či alespoň přidáme nějaký aspekt oproti 

konkurenci. Inovace a výjimečnost jsou klíčové aspekty pro úspěch nového 

podniku v nasyceném konkurenčním prostředí. Přesně touto myšlenkou se řídí 

tento podnikatelský záměr, který bude představen a zanalyzován v této diplo-

mové práci. Je velice podstatné plánovaný podnikatelský záměr důkladně při-

pravit, analyzovat konkurenční prostředí a zhodnotit různé scénáře, kterými by 

se reálný provoz zamýšleného podniku mohl řídit. Na základě těchto výstupů 

bude zřetelnější, zdali daný podnikatelský záměr má smysl a za jakých podmí-

nek. 

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

je rozvržena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá problematikou projekto-

vého řízení. Jsou zde uvedeny definice a životní cyklus projektu. Každý projekt 

prochází životním cyklem, a právě v předinvestiční fázi se zpracovává studie 

proveditelnosti. 

 

Druhá část teoretického úseku je věnována přímo studii proveditelnosti. V této 

kapitole jsou popsány jednotlivé pasáže studie proveditelnosti.  

 

Praktická část aplikuje teoretické poznatky studie proveditelnosti na konkrét-

ním podnikatelském záměru, kterým je otevření nové kavárny. Praktická část 

má jasně strukturovaný obsah, který byl vytyčen v teoretické části a bod po 

bodu upevňuje kompletní projekt do reality. 
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Začátek praktické části je věnován vyhodnocení projektu, jsou zde uvedeny zá-

sadní závěry, které plynou z vypracované studie proveditelnosti. Dále je roze-

brané pozadí a historie návrhu projektu. Poté je analyzován trh a je vymezená 

marketingová strategie. Následně jsou charakterizovány materiálové vstupy a 

konkrétní dodavatelé. Další podkapitola se zabývá výběrem lokality a místa. Ná-

sledují požadované technologie a vybavení kavárny. Poté je vymezena organi-

zační struktura společnosti a režijní náklady. Dále jsou charakterizovány lidské 

zdroje, jejich pracovní náplň a náklady na lidské zdroje. 

 

Jedna z nejdůležitějších podkapitol studie proveditelnosti je finanční a ekono-

mická analýza. V této kapitole je stanovena celková výše investice, je vysvět-

leno financování projektu, je vypočtena čistá současná hodnota, doba návrat-

nosti a vnitřní výnosové procento. 

 

Závěr praktické části se zabývá implementačním plánem kavárny a analýzou 

rizik. 

 

Cílem této diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti a následné vy-

hodnocení investičního záměru. 
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1 Projektové řízení 

V této kapitole se nejprve zaměříme na projektový management jako nezbyt-

nou součást tvorby studie proveditelnosti. Dále se budeme zabývat definicí 

projektu a také životním cyklem projektu. 

 

Projektové řízení má v současné době čím dál tím významnější roli. Organizace 

musí rychle a pružně reagovat na změny. Tyto změny je nutno řídit, čemuž na-

pomáhá právě projektové řízení. Každý podnik by měl dbát na způsob řízení a 

na případné změny reagovat pomocí projektů. 

 

Existuje řada definic, které charakterizují projektové řízení. 

 

Project Management Institute (PMI) vymezuje projektové řízení jako využití zna-

lostí, dovedností, nástrojů a technik, které přispějí při projektových činnostech, 

jejichž úkolem je naplnit projektové požadavky. (www.pmi.org, 2019) 

 

Téměř totožnou definici uvádí Kuncová (aj., 2016, s. 17): „Projektové řízení je 

aplikace vědomostí, dovedností, nástrojů a technik pro činnosti projektu za 

účelem dosažení projektových požadavků.“ 

 

Naopak Doskočil (2013, s. 13) ve své knize píše o projektovém řízením jako o 

vědecké disciplíně či umění, díky němuž je efektivně dosahováno změn. 

 

1.1 Definice projektu 

Projekt je předmětem projektového řízení. S pojmem „projekt“ se setkáváme 

nejenom v oblasti techniky, ale například i v kultuře. Co tedy nejlépe vystihuje 

samotný projekt? 
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Obrázek 1 - Ideální průběh projektu; zdroj: Kršňá-

ková, 2006, s. 34 

Projekt lze obecně považovat za časově vymezené aktivity, které vedou k do-

sažení předem vytyčeného cíle. Typickými znaky projektu jsou cíl, čas a jedi-

nečnost. 

 

Vytlačil definuje projekt jako „Série jednotlivých kroků činností navržených pro 

dosažení určitého cíle, které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení ča-

sového plánu, rozpočtu a kvalitativních kritérií vytvořeného systému“. (Vytlačil, 

2008, s. 10) 

 

Němec (2002, s. 11) uvádí tuto definici: „Projekt je cílevědomý návrh a uskuteč-

nění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“  

 

Ideální průběh projektu 

 

Projekt také můžeme chápat jako trajektorii, po které se přemisťujeme z aktu-

álního stavu (bod A) do stavu cílového (bod B). Úsečka AB značí ideální průběh 

projektu. Avšak ne vždy tomu tak je. Neplatí, že to, co si naplánujeme, se i stane. 

I u správně řízeného projektu se musí počítat s odchýlením mimo úsečku. Je 

tedy důležité, aby byl postup k dosažení bodu B pod dohledem. (Kršňáková, 

2006, s. 34) 
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1.2 Životní cyklus projektu  

V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, že každý projekt je unikátní. Přesto však 

můžeme nalézt některé společné znaky, které mohou usnadnit řízení projektu. 

Jedním z nich je životní cyklus projektu. Životní cyklus projektu je rozdělen na 

několik fází. Různí autoři však uvádějí různý počet fází, a to buď čtyři, nebo pět. 

 

Fotr (aj., 2005 s. 16–25) dělí životní cyklus projektu do čtyř následujících fází: 

předinvestiční, investiční, provozní a likvidační fázi. 

 

Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je pro projekt klíčová. V jejím závěru se totiž rozhodujeme, 

zda projekt bude, nebo nebude realizován. Během této fáze identifikujeme 

podnikatelské příležitosti a sbíráme z nich marketingové, technologické, fi-

nanční a ekonomické poznatky, které se následně zpracují ve studii proveditel-

nosti. 

 

Investiční fáze  

Investiční fáze je z hlediska nákladů tou nejdůležitější součástí. V jejím průběhu 

jsou představeny veškeré činnosti, které jsou pro uskutečnění projektu ne-

zbytné. V této fázi dochází k pořízení investic a z hlediska peněžních toků pro-

jektu nastává signifikantní převýšení výdajů nad příjmy. Pro zahájení této fáze 

je podstatné vypracovat právní, organizační a finanční rámec. Je nutné uzavřít 

smlouvy, získat prostory a zabezpečit celkové financování projektu.  

 

Tuto fázi lze rozdělit do čtyř stadií:  

• vypracování zadání, 

• vypracování podstatných dokumentů, 

• realizace, 

• uvedení do provozu. 

 

Kdybychom chtěli porovnávat předinvestiční a investiční fázi, museli bychom 

poukázat na to, že investiční fáze je závislá hlavně na času. U této fáze se 
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nedoporučuje vynechat některé kroky. Veškeré činnosti je potřeba důkladně 

naplánovat. Hlavní metodou pro plánování je metoda CPM neboli metoda kri-

tické cesty, případně metoda PERT.  Naopak předinvestiční fáze klade důraz na 

kvalitu informací a analýzu dat. Investiční fáze je ukončena zpočátku předáním 

projektu do zkušebního provozu a později do trvalého fungování. 

 

Provozní fáze 

Provozní fáze je zahájena tzv. zkušebním provozem. Tuto fázi lze hodnotit jak z 

hlediska krátkodobého, tak z hlediska dlouhodobého. Z krátkodobého hlediska 

mohou nastat problémy týkající se například techniky či nedostatečné kvalifi-

kace zaměstnanců. Tyto potíže pramení z investiční fáze. Naopak z předinves-

tiční fáze, kde se mimo jiné zohledňuje strategie projektu, vychází hledisko 

dlouhodobé. Toto hledisko se vyznačuje potřebnou kvalitní přípravou, zohled-

ňováním tržních rizik, konkurenceschopností výroby a řadou marketingových 

opatření. 

 

Ukončení provozu a likvidace  

Poslední fází životního cyklu projektu je ukončení provozu a likvidace. Tato fáze 

se vyznačuje likvidací již nepoužívaného majetku, čím vzniknou jak příjmy z li-

kvidovaného majetku (například prodej nepotřebného zařízení, prodej zásob), 

tak i náklady, které jsou spjaty s ukončením provozu (například demontáž či 

sanace). 
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Naopak Vytlačil (2008, s.18–20) ve své publikaci dělí životní cyklus do pěti níže 

uvedených etap. 

 

Koncepční návrh  

V této fázi společnost poprvé pociťuje problém a snaží se z něj najít východisko. 

Společnost si navrhuje postup řešení buď sama, nebo požádá o pomoc jinou 

společnost. V této fázi též dochází k určení cíle a účelu projektu a následně se 

zjišťuje, zda je projekt proveditelný. To se nejčastěji provádí formou studie pro-

veditelnosti. Vytlačil dělí tyto studie na technologické (Máme potřebné techno-

logie?), finanční a ekonomické (Máme dostatek finančních zdrojů?) a operační 

(Co je třeba zajistit k tomu, aby projekt fungoval?).  

 

Návrh projektu  

Po ukončení první fáze dochází k navržení organizační struktury projektu a způ-

sobu komunikace v projektu. Sestavuje se časový harmonogram a rozpočet. 

 

Podrobná příprava projektu  

Po odsouhlasení plánu projektu se detailně vypracují všechny aktivity, jejich 

vzájemné vazby a doba trvání, kdy se sestaví podrobný popis prací v projektu, 

plán rizik jednotlivých činností, případně celého projektu, stanoví se potřebné 

zdroje a vypracuje se podrobný rozpočet a očekávané cash flow.  

 

Etapa vývoje, produkce  

Cílem této fáze je dosažení všech stanovených cílů projektu v co nejkratší lhůtě 

a v rámci dodržení nákladů. Projekt musí probíhat podle předem vypracova-

ného plánu. V případě, že dojde k odchylkám od tohoto plánu, je nutné zasáh-

nout.  

 

Ukončení  

V poslední fázi se vyhodnocuje úspěšnost projektu. Zjišťuje se naplnění klíčo-

vých indikátorů a dokončují se jednotlivé dokumenty. Na základě ponaučení 

z potíží a jejich řešení lze vypracovat podklady pro nové projekty, čímž se 
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Obrázek 2 - Životní cyklus projektu; zdroj: Vytlačil 2008, str. 19 

eliminuje riziko opakování těchto chyb. Z toho vyplývá, že výstup starého pro-

jektu je vstupem nového projektu.  

 

Každou projektovou etapu doprovázejí procesy, které se na sebe navazují. Ná-

vaznost jednotlivých procesů zobrazuje obrázek níže.  
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2 Studie proveditelnosti 

V této kapitole se autorka bude zabývat obsahem a jednotlivými složkami stu-

die proveditelnosti. Studie proveditelnosti je po časové a finanční stránce (dle 

Petrákové a kol. (1998, s. 42) jde o 1–3 % z celkových investičních nákladů) nej-

náročnější studií předinvestiční fáze projektu. Kovář a Bočková (2016, s. 34) ji 

považují za nejvyšší možný stupeň analýzy investičního záměru.  

Studie proveditelnosti umožňuje získávat veškerá důležitá data o aktuální situ-

aci na trhu (tzn. o mikrookolí a makrookolí), která musíme znát, abychom mohli 

provést úspěšné investiční rozhodnutí. Kromě těchto informací zpracovává 

také soubor technických a finančních požadavků a možnosti zrealizování zá-

měru. Jak uvádí Scholleová (2017, s. 29), výhodou studie proveditelnosti je i vy-

pracování prognózy, která podstupuje finančně ekonomickou analýzu.  

Cílem studie proveditelnosti je zjistit, zda je investiční záměr ekonomicky efek-

tivní a životaschopný. Pokud studie prokáže, že projekt životaschopný není, 

předejdeme tak zbytečným ztrátám (Fotr a Souček, 2005, s. 33). Vytlačil (2008, 

s. 11) však upozorňuje na riziko nadhodnocování či naopak podhodnocování 

vstupních dat v případě, že nositel nápadu je zároveň zpracovatelem studie.  

Možných struktur studií proveditelnosti je více. Níže je uvedena osnova podle 

UNIDO – Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj. (Němec, 2002, s. 

57–61) 

1. Souhrnný přehled výsledků studie  

2. Pozadí a historie  

3. Analýza trhu a marketingová strategie 

4. Materiálové vstupy a dodávky  

5. Lokalita a pozemek  

6. Technické a technologické řešení  

7. Organizace a režijní náklady 

8. Lidské zdroje  

9. Realizace  



 22 

10. Hodnocení projektu  

2.1 Souhrnný přehled výsledků studie 

První kapitola představuje souhrnné výsledky provedené studie. Shrnuje veš-

kerá data, která jsou spojena s projektem, výsledky dílčích analýz, závěry a do-

poručení, které ze studie plynou. Tato kapitola poskytuje informace umožňující 

rozhodnout se, zda do projektu investovat, či ne, a proto poslouží zejména in-

vestorům projektu. 

Ačkoliv je tato kapitola v obsahu studie proveditelnosti uvedena jako první, 

zpracovává se až v samotném závěru, kdy jsou známy veškeré výsledky daného 

investičního záměru. (Fotr, Souček, 2005, s. 33) 

 

2.2 Pozadí a historie návrhu projektu 

V této kapitole je uveden záměr projektu a důvod realizace a je představen ob-

jednavatel a zpracovatel studie proveditelnosti. Dále jsou zde uvedeni investoři 

a jejich zájmy a jsou zde vyčísleny celkové náklady. Dle Vytlačila (2008, s. 108–

109) je tato kapitola rozvržena do pěti podkapitol. 

První podkapitola se zabývá popisem projektu a zahrnuje: 

• seznam hlavních projektových veličin, 

• definování cílů a strategií investičního záměru, 

• umístění projektu, 

• popis produktu, kterým se podnik vyznačuje. 

 

Druhá podkapitola prezentuje samotného iniciátora projektu, který ve studii 

sděluje své jméno, adresu, možnosti financování a roli, kterou zastává v pro-

jektu, případně další relevantní informace. 
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Třetí podkapitola představuje historii projektu. Je zde popsán historický vývoj 

projektu včetně dat klíčových událostí. Dále uvádí doposud provedené studie, 

průzkumy a závěry či rozhodnutí, které plynou z provedených studií a jsou dů-

ležité pro zpracování studie proveditelnosti. 

Čtvrtá podkapitola uvádí autora a jméno objednavatele studie proveditelnosti. 

Závěrečná podkapitola se zabývá celkovým vyčíslením nákladů, které bylo 

nutné vynaložit na studie a průzkumy. Měly být uvedeny: 

• náklady na veškeré studie, které byly provedeny v předinvestiční fázi, 

zejména na studii proveditelnosti, 

• náklady na další podpůrné studie, které jsou nápomocné ke zhotovení 

studie proveditelnosti, 

• náklady na odborné konzultace, 

• náklady na průzkumné práce.  

 

2.3 Analýza trhu a marketingová strategie 

Jakýkoliv proces strategického řízení by měl v organizaci začínat strategickou 

analýzou. Jedná se o kroky zkoumání a hodnocení vnějšího i vnitřního prostředí 

organizace. Prostředí může z pohledu analýzy přispívat k dosahování zisku or-

ganizace, může jej ale také ohrožovat. Získané informace strategickou analýzou 

mají přímý vliv na všechny další kroky strategického řízení. (Grasseová a kol., 

2010, s. 36) 

Zmíněné vnější prostředí organizace obsahuje řadu faktorů, které mohou na 

úspěch organizace působit více či méně. Vnější prostředí je tak dále rozdělo-

váno na makroprostředí a mikroprostředí. Na faktory makroprostředí organi-

zace zpravidla nemá žádný vliv a zbývá jí tedy jen sledovat jejich vývoj a včas 

se přizpůsobit. Jedná se například o vývoj světové a národní ekonomiky, legis-

lativou stanovená pravidla nebo o kulturu a zvyky místních obyvatel. Mikropro-

středí poté tvoří prostředí trhu, na kterém organizace působí a subjekty, s kte-

rými je v interakci. Jedná se tak například o subjekty konkurence, dodavatelů, 
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Obrázek 3 - PESTLE analýza; zdroj: Green.com, 2018 

zákazníků či potenciálních zákazníků. Ani své mikroprostředí ale organizace ne-

dokáže zcela ovlivnit. (Soukalová, 2015, s. 23–24) 

Co ale organizace ovlivnit dokáže je její vnitřní prostředí. “Kvalifikace personálu, 

úroveň technického a technologického zázemí, finanční situace, úroveň ma-

nagementu, image a firemní kultura a mnoho dalších také významně ovlivňují 

kvalitu a činnosti organizace.“ (Soukalová, 2015, s. 23) Vnitřní prostředí se skládá 

z mnoha složek a pro udržení efektivity je tak vhodné pravidelně realizovat i 

vnitropodnikové analýzy. Z analýz vnějšího a vnitřního prostředí lze jmenovat 

například PESTLE analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT ana-

lýzu.  

2.3.1 PESTLE analýza 

Původní PEST analýza byla později rozšířena do podoby PESTLE. „Metoda PESTLE 

slouží ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by mohly zname-

nat budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci.“ (Grasseová a 

kol., 2010, s. 178) V rámci analýzy makroprostředí jsou tak individuálně zkou-

mány faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a eko-

logické. Hlavním cílem analýzy je posoudit vliv jednotlivých faktorů na organi-

zaci a určit ty, jejichž výskyt je v blízké budoucnosti nejpravděpodobnější. 

(Grasseová a kol., 2010, s. 178) 
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Nositeli politických a legislativních faktorů jsou jednotlivé vlády. Každý podni-

katelský subjekt ovlivňuje, jak na národní, tak případně na mezinárodní úrovni, 

platná legislativa a z ní plynoucí povinnosti. Například ohlašovací povinnost, 

daňová povinnost, povinnost ochrany životního prostředí a jiné. Pokud navíc 

organizace působí na mezinárodních trzích, tak ji značně ovlivňují i politické 

vztahy zemí, ve kterých působí. (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 16–17) 

Ekonomické faktory jako vývoj HDP, hospodářský cyklus ekonomiky, aktuální 

úrokové sazby, měnové kurzy nebo míra inflace ovlivňují každou organizaci. Or-

ganizace, které ekonomický vývoj pečlivě sledují se poté mohou lépe připravit 

na změny, jako je nástup ekonomiky do fáze recese. 

Pro úspěšné působení na trzích je také důležité být obeznámen se sociálními 

faktory, tedy složením společnosti, zázemím spotřebitelů i jejich životní úrovní. 

Pro vytvoření lepší představy organizace o potenciálních zákaznících je dále 

vhodné poznat i kulturní faktory jako hodnoty zákazníků, jejich nákupní a spo-

třební zvyklosti nebo používané komunikační prostředky. (Jakubíková, 2013, s. 

100) 

„Technologické faktory (nebo také inovační faktory) představují trendy ve vý-

zkumu a vývoji; je to rychlost technologických změn, výrobní, dopravní, sklado-

vací, komunikační, informační, sociální technologie aj.“ (Synek a kol., 2002 In: Ja-

kubíková, 2013, s. 101) Především v dnešním rychle se měnícím prostředí před-

stavují nové technologie pro organizace konkurenční výhodou. 

Ekologické, jinak environmentální faktory, ovlivňují některá odvětví více než 

jiná. Obecně je ale možné hovořit o klimatických změnách jako oteplování, úby-

tek zalesněných ploch, vymírání druhů nebo znečišťování ovzduší. Vhodné je 

v této souvislosti podniknout kroky směřující k udržitelnému rozvoji. 

(Green.com, 2018) 
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2.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Organizace pro analýzu mikroprostředí velmi často volí Porterův model pěti sil, 

který slouží k strukturální analýze odvětví. Podle autora modelu je pro úspěch 

organizace důležité, jakým způsobem je schopna čelit konkurenčním tlakům 

v odvětví a jaké předpoklady dokáže vytvořit pro podporu vlastní výkonnosti. 

Analýza tedy nezkoumá makro aspekty odvětví, ale soustřeďuje se na poznání 

zákonitostí a vztahů uvnitř odvětví. Podle teorie se totiž každé odvětví v dlou-

hodobém horizontu stabilizuje a je tak především nutné identifikovat působící 

konkurenční síly. (Fotr, Vacík, Špaček, Souček, 2017, s. 237–238) 

 

 

 

 

 

 

 

               Obrázek 4 - Porterův model pěti konkurenčních sil; zdroj: Jakubíková, 2013, s. 103 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil zachycuje již podle názvu pět konku-

renčních tlaků, které na organizaci v odvětví působí: současní konkurenti, po-

tenciální noví konkurenti, substituční zboží, dodavatelé a odběratelé. Samozře-

jmě znát svou konkurenci je pro kteroukoliv organizaci při působení v odvětví 

základem. Důležité ale je z tohoto pohledu být si vědom i možnosti vstupu no-

vých konkurentů do odvětví. To se děje hlavně v té situaci, kdy je odvětví vysoce 

ziskové a neexistují zde významné bariéry vstupu do odvětví.  

Dodavatelé a odběratelé dále tvoří pro každou organizaci životně důležité 

články, bez kterých se jen málokterá organizace obejde. V případě dodavatelů 

je tak hodnoceno jejich postavení na trhu, certifikace, kvalita, cena, spolehlivost 

dodávek nebo inovační potenciál. V případě odběratelů model zkoumá jejich 
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Obrázek 5 - SWOT analýza; zdroj: Jakubíková 

nákupní a spotřební chování. To ale nikdy nelze přesně předpovídat, a tak se 

organizace mohou snažit alespoň o co nejlepší pochopení zákazníků, což ná-

sledně vede k lepšímu uspokojování jejich potřeb a budování jejich loajality. 

(Jakubíková, 2013, s. 103–105) 

2.3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza na předcházející dvě analýzy v podstatě reaguje, protože před-

stavuje analýzu vnitřního i vnějšího prostředí. „SWOT analýza využívá závěrů 

předchozích analýz tím, že identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a 

porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi a ohroženími a 

směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie.“ (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 91) Cílem SWOT analýzy je tedy identifikovat, posoudit a před-

povědět vývojové trendy vnějšího prostředí a ty dát do vzájemných souvislostí 

s aspekty vnitřního prostředí organizace. 

Při zpracování analýzy se doporučuje začít analýzou vnějšího prostředí a dále 

pokračovat analýzou vnitřního prostředí, ve kterém jsou posuzovány cíle orga-

nizace, zdroje, systémy, procesy, mezilidské vztahy, kvalita managementu a 

další v podobě vnitropodnikových analýz. Pro určení silných a slabých stránek 

zde může být využito například hodnocení nástrojů marketingového mixu, 

které budou dále v textu představeny. Správně sestavená SWOT analýza je dů-

ležitým podkladem pro strategické řízení organizace. (Jakubíková, 2013, s. 129–

130) 
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2.3.4 Trh z pohledu marketingu 

V prostředí trhu se jednoduše řečeno odehrává směna zboží a služeb za pe-

něžní prostředky. Setkávají se zde kupující s prodávajícími, kteří se vyznačují 

určitými potřebami. Velikost trhu se odvíjí podle počtu osob, které se zde snaží 

své potřeby uspokojit. (Kotler, Armstrong, 2004, s. 41) Každá firma si vybírá trhy 

či skupiny zákazníků, které chce oslovit. Proces výběru cílových skupin by měl 

podle marketingové teorie obsahovat segmentaci trhu, targeting a positioning. 

(Foret, 2011, s. 162) 

 

Segmentace 

Segmentace trhu je „Proces shlukování zákazníků z trhů s určitou heterogeni-

tou do menších, více podobných nebo homogenních segmentů. Jedná se o 

identifikaci cílových skupin zákazníků, ve kterých jsou zákazníci přiřazováni do 

skupin podle podobných požadavků a nákupních charakteristik.“ (Dibb, Simkin, 

Pride, Ferrell, 2019, s. 207) Z uvedené definice jasně vyplývá, že se zákazníci od 

sebe navzájem liší. Pro lepší uspokojování potřeb zákazníků si tak organizace 

často vybírají jen určité cílové skupiny. (Kotler a kol., 2007, s. 458) 

V případě segmentace spotřebních trhů v podstatě neexistuje jediná správná 

cesta. Existující segmentační proměnné tak organizace mohou využít samo-

statně nebo v kombinaci, aby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám. Trhy lze 

dělit z pohledu geografického na státy, regiony či města. Demografické pro-

měnné umožňují dělit trhy podle pohlaví, věku, povolání, rodinného stavu apod. 

Psychografické proměnné poté umožňují rozlišovat zákazníky podle jejich ži-

votního stylu, motivace nebo povahových rysů a behaviorální proměnné se 

vztahují k postojům a znalostem zákazníků. (Kotler a kol., 2007, s. 464–472) 

 

Targeting 

Targeting neboli „pokrytí trhu představuje rozhodnutí o tom, komu a jakou na-

bídku vlastně připravíme.“ (Foret, 2011, s. 177) Podle autora zde existují tři 

cesty: nediferencovaný marketing, diferencovaný marketing a koncentrovaný 

marketing. Cílem nediferencovaného marketingu je přinášet všem cílovým 
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skupinám stejnou nabídku. Může tak ale docházet k vysoké konkurenci. Dife-

rencovaný marketing naopak připravuje pro každou cílovou skupinu zvláštní 

nabídku i komunikační sdělení. Cesta diferenciace je spojena s vyššími náklady, 

ale také vyšším objemem prodeje. Do třetice koncentrovaný marketing se sou-

střeďuje na jednu nebo několik málo cílových skupin, u kterých se snaží získat 

dominantní postavení. (Foret, 2011, s. 177) 

 

Positioning 

Po rozdělení trhu na skupiny a výběru cílových skupin se organizace zaměřuje 

na umístění své nabídky na cílový trh tak, aby se odlišila od konkurence a po-

tenciální zákazníky tím zaujala. Cílem positioningu je tedy vytvořit image spo-

lečnosti a související nabídku tak, aby v myslích cílové skupiny či skupin zaujaly 

významné místo. Důležité je zde jasné vykreslení vlastností značky a její hod-

noty. Pokud je positioning úspěšný, tak si zákazníci produkt nebo značku zapa-

matují a zároveň přijmou důvody, proč je vhodné produkty nakupovat. Zna-

mená to, že organizace správně provedla všechny předchozí kroky, včetně po-

znání potřeb zákazníků. (Kotler, Keller, 2013, s. 311–312) 

2.3.5 Marketingový mix 

Marketingový mix lze charakterizovat jako „Soubor taktických marketingových 

nástrojů – produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky – které firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“ (Kotler, 2007, s. 70) Nejznámější 

podoba marketingového mixu je označována jako 4P, což představuje akronym 

anglických nástrojů product (produkt), price (cena), place (distribuce) a promo-

tion (propagace). Čtvrtý nástroj se klasicky označuje jako propagace, v moderní 

době ale tento výraz nahradila komplexnější marketingová komunikace. Jak již 

z definice vyplývá, marketingový mix si každá organizace plánuje podle svých 

potřeb, a tudíž má vysoce individuální obsah. Obecné parametry jsou ale dané. 

(Kotler a kol., 2007, s. 70)  
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Produkt 

Produkt by měl hned ze začátku reagovat na znalost tržní situace. Klíčovou roli 

zde hrají výsledky strategických analýz. Důležitá je zde samotná povaha pro-

duktu, která by měla přesně reagovat na zjištěné potřeby a přání potenciálních 

zákazníků. Bez zájmu zákazníků je produkt neprodejný, a tudíž ztrátový. Pod 

pojmem produkt je možné chápat zboží i službu a lze u něj rozlišovat tři úrovně: 

jádro, vlastní produkt a rozšířený produkt. Jádro charakterizuje základní užitek, 

který produkt nabízí (parfém – příjemně vonět). Vlastní produkt rozšiřuje jádro 

o charakteristiky kvality, provedení, designu, značky a obalu (Sì od Giorgio Ar-

mani). Rozšířený produkt poté nabízí dodatečné výhody (bezplatné vrácení, 

vzorek zdarma). (Foret, 2011, s. 191–192) 

 

Cena 

„Suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, které 

zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.“ (Kotler 

a kol., 2007, s. 71) K určování cen produktů lze přistupovat různě. Důležité je ale 

brát v úvahu vynaložené náklady na výrobu, distribuci a marketingovou komu-

nikaci. Není dobré opomíjet ani legislativní nařízení nebo ceny nastavené kon-

kurencí. Cenová strategie organizace zároveň musí být v souladu s povahou 

produktu. Za luxusní produkty si například organizace může účtovat vyšší ceny. 

V případě homogenních produktů je ale potřeba zvolit cenu podle vynalože-

ných nákladů nebo cen konkurence. (Jakubíková, 2013, s. 270–273) 

 

Distribuce 

Nástroj distribuce se váže ke snadnému přístupu zákazníků ke zboží nebo 

službě. „Souvisí s místní lokalizací (umístěním) služby, s volbou případného 

zprostředkovatele dodávky služby (zda letecká společnost prodává službu 

přímo nebo prostřednictvím cestovní agentury).“ (Vaštíková, 2014, s. 22) Přede-

vším v dnešní moderní době vstupují do popředí logistické služby zajišťované 

třetími stranami. Možnost pohodlného dodání produktů přímo do místa byd-

liště se tak stala velmi populární. (Kotler a kol., 2007, s. 995) 
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Marketingová komunikace 

Poslední nástroj marketingová komunikace nahradil původní propagaci. Je 

tomu tak právě z důvodu vývoje marketingu, který reaguje na měnící se tržní 

prostředí. Nástroj marketingová komunikace v sobě obsahuje řadu nejrůzněj-

ších forem, aby každá organizace mohla vzhledem ke svému produktu a cílo-

vým skupinám, co nejlépe komunikovat. Jde o to zákazníky informovat o exis-

tenci produktu, jeho vlastnostech a dostupnosti. Cílem marketingové komuni-

kace je potenciální zákazníky informovat a přesvědčit k nákupu. V současnosti 

je ale kladen důraz také na navazování dlouhodobějších vztahů mezi organi-

zací a zákazníky a vytváření podmínek pro obousměrnou komunikaci. (Foret, 

2011, s. 230–231) 

 

2.4 Materiálové vstupy a dodávky 

Účelem této kapitoly je stanovit pro daný projekt vhodné množství surovin, ma-

teriálu a energie včetně předpokládaných nákladů. Dle Němce (2002, s. 46) pro 

vyčíslení těchto nákladů je potřeba zanalyzovat některé položky vstupních dat 

a to: 

• přímý materiál – hmotnost/množství dané položky a cena, 

• režijní materiál – obalový materiál, údržbářský materiál a náhradní díly 

atd., 

• paliva – výhřevnost a ceny z alternativních zdrojů, 

• elektrická energie – podmínky a ceny elektřiny v dané oblasti, 

• servis a opravy – ceny těchto služeb v okolí, 

• dopravní podniky – ceny služeb, 

• ceny vodného a stočného, 

• mobilní a internetové služby, 

• nevýrobní služby – nájemné, školení pracovníků, bankovní poplatky atd.  

Důležité je věnovat vyšší pozornost zejména základním materiálům a suro-

vinám, jelikož je na nich založen výrobní program, který mnohdy tvoří 
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podstatnou část výrobních nákladů. Při výběru základního materiálu je zá-

sadní nejenom jeho cena, ale i tyto faktory: 

• krátkodobá i dlouhodobá dostupnost, 

• možnost substituce v případě nedostupnosti, 

• dopravní náklady, 

• kvalita, 

• riziko spojené s jeho zabezpečováním, 

• poměr ceny a kvality. 

Během volby základního materiálu musíme vybrat také konkrétního dodava-

tele. Ten by měl nabízet co největší spolehlivost dodávky za co nejnižší náklady. 

Zde se projevuje dodavatelský marketing: minimalizace nákladů a rizik a tvorba 

vztahů s dodavateli. Konkrétní kritéria pro volbu správného dodavatele jsou ná-

sledující: cena a podmínky dodávek (platební podmínky, garance, dodací lhůta, 

reklamace, stabilita dodavatelských vztahů), geografická poloha a zkušenosti 

dodavatele. Musíme také zvážit počet dodavatelů. Větší počet dodavatelů sni-

žuje riziko, ale ztěžuje vyjednávací pozici. (Fotr, Souček, 2005, s. 46–48). 

 

2.5 Lokalita a pozemek 

Další důležitou částí studie je výběr lokality pro daný objekt projektu. 

Významnou roli při výběru lokality tvoří infrastruktura. Dle Vytlačila (2008, s. 128) 

součástí infrastruktury jsou tyto složky: 

• doprava – transport vstupů i výstupů, zvažují se různé typy dopravy (sil-

niční, železniční, vodní, letecká) a současně i vyčíslení nákladů na jednot-

livé druhy dopravy, 

• komunikace,  

• energie – jsou brány v úvahu požadavky na vodu (pitná voda, voda na 

výrobu páry aj.), elektrickou energii i na jednotlivé druhy paliva (zemní 

plyn, uhlí aj.), 
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• lidské zdroje – hodnotí se dostupnost a kvalifikace pracovníků ve vztahu 

k nákladům, 

• služby zajišťující infrastrukturu – stavební, montážní a opravářské služby 

(dostupnost těchto služeb může být pro určitý projekt významná), 

• likvidace a ukládání odpadů – ve vztahu k legislativě a životnímu pro-

středí.  

S výběrem lokality jsou pochopitelně spjaty požadavky projektu. Většina pro-

jektů usiluje o minimální výrobní a distribuční náklady, a tak se vyskytují mate-

riálově nebo tržně orientované projekty. 

V případě, že se jedná o projekty, které jsou náročné na výchozí suroviny a ma-

teriály, jde o tzv. materiálově orientované projekty, příkladem jsou cemen-

tárny, hutní provozovny aj. Tento druh projektu je charakteristický vysokými do-

pravními náklady a z hlediska co nejnižších dopravních nákladů je vhodné tyto 

projekty lokalizovat co nejblíže ke zdrojům surovin a materiálů. (Vytlačil, 2008, 

s. 129) 

Na druhé straně existují tzv. tržně orientované projekty. Tyto projekty je 

vhodné umístit poblíž místa spotřeby z důvodu vysoce nákladných distribuč-

ních cest a také kvůli nebezpečí poklesu kvality produktu. Příkladem tržně ori-

entovaného projektu jsou potravinářské řetězce. (Vytlačil, 2008, s. 129) 

Volba nejvhodnější lokality pro daný projekt je obtížnou, avšak důležitou fází 

studie proveditelnosti. Důležité je vzít na vědomí, že každý projekt vychází z jis-

tých podmínek a je postaven na určitých předpokladech, které se v budoucnu 

mohou změnit. Na případné změny se bude muset reagovat, a právě z toho dů-

vodu je vhodné zvolit flexibilní umístění, které zaručí realizaci eventuálních 

změn projektu bez větších komplikací.  
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2.6 Technické a technologické řešení 

Nedílnou součástí studie proveditelnosti je také výběr technologie a výrobního 

zařízení. Cílem této kapitoly je návrh výrobní jednotky, která bude schopna vy-

robit předem vymezený výstup, a to v souladu s vytyčenými cíli, strategií inves-

tičního záměru a s uvažováním zdrojů. Zohledňováno musí být také podnikové 

okolí a marketingový koncept. 

Dle Vytlačila (2008, s. 129) výběr technologie ovlivňuje několik faktorů: 

• novost technologie – s novou technologií přicházejí nové možnosti, 

které s sebou nesou nejen vyšší náklady, ale i vyšší rizika, 

• výrobní náklady – náklady, které budou muset být vynaloženy během 

užívání (např. náklady na údržbu), 

• vliv na životní prostředí – hodnocení dopadu technologie na životní pro-

středí, 

• pracovní síla – s náročnější technologií přicházejí i více kvalifikovaní pra-

covníci,  

• celkové náklady na získání technologie – kromě investičních nákladů 

musíme brát v úvahu i licenční poplatky, 

• šíře výrobního sortimentu – hodnotí se míra přizpůsobení dané techno-

logie různým produktům. 

S volbou technologie souvisí také výběr výrobního zařízení. Nároky na výběr 

vhodného zařízení jsou následující: 

• požadovaná úroveň automatizace – významný vliv má nejenom dostup-

nost kvalifikovaných pracovníků, ale i doba, za kterou se pracovníci naučí 

s technikou pracovat, 

• investiční náklady – cílem je vynaložení co nejnižších finančních pro-

středků, 

• infrastruktura,  

• opravy a údržba zařízení – tento a předchozí faktor jsou zásadní pro fun-

gování bezproblémové výroby. 
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2.7 Organizace společnosti a režijní náklady 

Další část studie proveditelnosti je věnována organizační struktuře a režijním 

nákladům. 

Organizační struktura podniku bývá sestavována podle funkcí, činností a pro-

cesů. Přizpůsobení organizační struktury závisí na určitých potřebách podniku 

(projektu). Obvykle je organizační struktura sestavena pyramidovým systémem 

se třemi organizačními úrovněmi. To znamená, že na vrcholu organizační struk-

tury je nejvyšší vedení neboli top management, které je zodpovědné za strate-

gické řízení, koordinaci a kontrolu podniku. Následuje střední vedení – middle 

management, které se zabývá plánováním a řízením organizačních funkcí. Po-

slední a zároveň nejnižší úroveň zaujímá takzvané nižší vedení, které se sou-

středí na plánování a řízení každodenních aktivit. (Fotr a Souček, 2005, s. 52) 

Sestavení organizační struktury začíná stanovením cílů podniku (projektu) a 

poté následuje vymezení funkcí, které jsou k naplnění cíle nezbytné. Dále se 

jednotlivé funkce seskupí do agregovaných funkcí a pokračuje se návrhem or-

ganizační struktury. Po navržení organizační struktury přichází na řadu lidské 

zdroje – konkrétně nábor a zaškolení pracovníků. (Němec, 2002, s. 75) 

Režijní náklady 

Režijní náklady, často označované jako režijní nebo provozní náklady, se vzta-

hují k nákladům spojeným s provozováním firmy. Režijní náklady jsou všechny 

náklady ve výkazu zisku a ztráty společnosti s výjimkou těch, které přímo sou-

visejí s výrobou nebo prodejem produktu nebo poskytováním služby. (investo-

pedia.com, 2020) 

 

Mezi režijní náklady například řadíme: 

• náklady na materiál a služby – režijní materiál, spotřeba energií, opravá-

renské činnosti a údržba, vodné a stočné, náklady na spoje a nevýrobní 

služby,  
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• osobní náklady – mzdy režijních pracovníků, platy úředníků, příspěvky na 

sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců,  

• finanční náklady – nákladové úroky, pojištění majetku, silniční daň, daň z 

nemovitosti,  

• odpisy dlouhodobého investičního majetku. (Němec, 2002, s. 82) 

 

2.8 Lidské zdroje 

Neoddělitelnou součástí každého investičního záměru je zabezpečení lidských 

zdrojů s odpovídající kvalifikací a patřičnými dovednostmi. Fotr a Souček (2005, 

s. 56–57) uvedli několik typů údajů, které by měla studie proveditelnosti zahr-

novat, neboť jsou podstatné pro ekonomické zhodnocení projektu. Jedná se o 

potřebný počet pracovních sil (a jejich kvalitativní požadavky), návrh programu 

na zaškolení pracovníků a vyčíslení nákladů na toto zaškolení a v neposlední 

řadě také posouzení dostupnosti lidských zdrojů. 

V první řadě je nutné stanovit počet potřebných lidských zdrojů a kvalifikační 

předpoklady, které musí splňovat. Tyto dva požadavky se odvíjejí od výrobního 

programu, technologických procesů, organizační struktury podniku a kapacity.  

Plánování lidských zdrojů může ovlivnit několik faktorů. Mezi ně patří například: 

• nabídka a poptávka pracovních sil, 

• legislativa týkající se pracovních vztahů, 

• obecná disponibilita pracovních zdrojů v dané zemi, 

• počet pracovních dní v roce a denní počet pracovních hodin. 

Poté, co je definován potřebný počet a další požadavky na zaměstnance, při-

chází na řadu nábor a zaškolení. Měli bychom vzít v úvahu i způsob náboru – 

zaměstnance můžeme oslovit skrze inzerci, úřady práce či personální agentury.  

Nejsou-li k dispozici dostatečně kvalifikovaní pracovníci, je možné přijmout za-

hraniční pracovní síly nebo pracovníky s nižší úrovní kvalifikace a následně je 

dle potřeby zaškolit. V takovém případě je ale třeba začít zvyšovat jejich 
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kvalifikaci s časovou rezervou, čímž snížíme riziko ekonomického ohrožení pro-

jektu. (Fotr, Souček, 2005, s. 56–57) 

Poslední částí této kapitoly je odhad celkových nákladů na lidské zdroje, do 

nichž je třeba započítat veškeré dílčí náklady s tím spojené. Základními polož-

kami celkových nákladů jsou dle Zralého (2014, s. 142) mzdy/platy, odvody za 

sociální a zdravotní pojištění, peněžní příplatky, odměny, bonusy a prémie. Do 

dalších nákladů počítáme náklady na zaškolení, nákup bezpečnostních a osob-

ních pracovních pomůcek, příspěvky na pracovní oděv, cestovné, náklady na 

komunikaci apod.  

 

2.9 Implementační plán 

Předposlední kapitola studie proveditelnost je věnována implementačnímu 

plánu.  

Implementační plán má svůj původ v rozhodnutí o realizaci projektu s násled-

ným zpracováním technické dokumentace, uzavření náležitých kontraktů a in-

vestiční výstavbou. Ukončen je uvedením provozu do užívání. Každý výše zmí-

něny krok zahrnuje velké množství činností a aktivit, které je důležité vzájemně 

zkoordinovat.  

Dle Vytlačila (2008, str. 135) je implementační plán složen z následujících úkolů: 

• vymezení jednotlivých činností, 

• stanovení návaznosti činností, 

• zpracování časového plánu včetně termínu zahájení a ukončení jednot-

livých činností, 

• určení osob, které mají zodpovědnost za jednotlivé činnosti. 
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Implementační plán také slouží k upřesnění investičních nákladů na daný pro-

jekt. Během realizace projektu je třeba plán sledovat a podle změn uvnitř nebo 

vně projektu jej aktualizovat. 

Nekvalitní, či dokonce neexistující plán může způsobit růst nákladů a ztrát, 

v nejvážnějších případech ohrožuje celkovou úspěšnost projektu. (Fotr a Sou-

ček, 2005, s. 58) 

 

Ganttův diagram 

Ganttův diagram je jedním z nejpopulárnějších a nejužitečnějších způsobů 

zobrazování aktivit (úkolů nebo událostí) v čase. Na levé straně grafu je zobra-

zen seznam aktivit, na horní straně je vhodná časová stupnice. Každá aktivita je 

reprezentována sloupcem. Poloha a délka sloupce odráží datum zahájení, tr-

vání a datum ukončení aktivity. Na první pohled je z Ganttova diagramu možné 

vyčíst tyto informace: 

• výčet aktivit projektu, 

• začátek a konec každé aktivity, 

• doba trvání aktivity, 

• překrývání se jedné aktivity s jinou a míra tohoto překrytí, 

• datum zahájení a ukončení celého projektu. (gantt.com, 2020) 

 

2.10 Ekonomická a finanční analýza 

Finanční a ekonomická analýza je souhrnné vyhodnocení ekonomické situace 

projektu. Dokáže zhodnotit strategii podniku a předem stanovené cíle. Před sa-

motným zpracováním finanční analýzy je potřebné získat určitá data, konkrétně 

informace o rozvaze, výkazu zisku a ztráty a cash flow. (Synek, Kislingerová, 

2010, s. 259) 
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Výsledky této analýzy podávají informace o stavu podniku a vyhodnocují jeho 

silné a slabé stránky nebo hrozící rizika. Jsou zásadním kritériem rozhodování o 

přijetí či zamítnutí projektu. 

2.10.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který zaznamenává stav majetku podniku k datu, kdy 

je zhotoven. Rozvaha je sestavena ze dvou částí: z aktiv a pasiv. Aktiva prezen-

tují majetek firmy, pasiva představují kapitál, za nějž byl majetek pořízen. 

  

Tento účetní výkaz je založen na bilančním principu, což znamená, že aktiva se 

musí rovnat pasivům. Hodnota položek se v čase sice mění, ale bilanční princip 

musí zůstat zachován, což znamená, že každá provedená operace ovlivní jak 

pasiva, tak aktiva. (Scholleová, 2017, s. 16–17) 

2.10.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisků a ztrát (dále VZZ), jinak také „výsledovka“, je účetní výkaz, který do-

hlíží na hospodaření podniku. Sleduje například realizaci výnosů skrze výrobu 

produktů a jejich dodávání na trh. Během tohoto procesu dochází ke spotřebě 

výrobních faktorů, jako jsou materiály a jiné zásoby, čímž se navyšují náklady. 

 

Výkaz zisku a ztrát se dělí na tři části, a to na výnosy a na náklady z provozní, 

finanční a mimořádné činnosti.  

 

V případě, že se jedná o prodej vlastního výrobku či služby a prodej majetku 

(dlouhodobého či nově zakoupeného a určeného k prodeji), tak hovoříme o 

provozních výnosech podniku. Odečteme-li náklady na tuto činnost, získáme 

hodnotu provozního zisku (tj. hospodářský výsledek provozní činnosti). 

 

Mezi finanční náklady patří nákladové úroky, například zapůjčení cizího kapi-

tálu. Naopak za finanční výnosy považujeme výnosové úroky a výnosy cenných 

papírů. Rozdíl finančních nákladů a výnosů je hospodářský výsledek finanční 

činnosti. 
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Následuje výpočet výsledku hospodaření před zdaněním. K tomuto výsledku 

dospějeme sečtením provozních i finančních činností. Po zdanění a následném 

odečtení daně z příjmu získáváme výsledek hospodaření za účetní období. 

Kladný výsledek hospodaření se nazývá zisk, záporný výsledek se nazývá ztráta. 

(Scholleová, 2017, s. 21) 

2.10.3 Cash flow 

Výkaz cash flow sleduje příjmy a výdaje z konkrétní podnikatelské činnosti. 

Cash flow lze sestavit přímou nebo nepřímou metodou. Sestavení přímou me-

todou je jednodušší, jelikož jde pouze o odečtení výdajů od příjmů. (Svobodová 

a Andera, 2017, s. 96) 

 

Nepřímá metoda počítá s korekcí hospodářského výsledku a je založena na 

předpokladu, že každá položka, která představuje příjem či výdej peněz, ovlivní 

také položky v rozvaze či ve výkazu zisku a ztráty. (Mulford a Comiskey, 2005, s. 

18) 

2.10.4 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti jsou důležitá především pro rozho-

dování o budoucím vývoji daného investičního záměru.  

1. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability určují výnosnost z vloženého kapitálu. Je několik uka-

zatelů, které měří rentabilitu, například:  

o Rentabilita vlastního kapitálu (z anglického Return of Equity, zkrá-

ceně ROE) – podává nejen informaci o výnosnosti daného projektu, 

ale také nás informuje o tom, jestli byl dosažen žádoucí zisk. (Sedlá-

ček, 2007, s. 57) 
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o Rentabilita celkového kapitálu (z anglického Return of Assets, zkrá-

ceně ROA) – prezentuje poměr zisku k celkovému majetku firmy. (Ro-

sochatecká, 2006, s. 95–96) 

 

 

 

o Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu (z anglického 

Return of Investments, zkráceně ROI) – představuje návratnost inves-

tovaného kapitálu do investičního záměru. (Nývltová, 2010, str. 165) 

 

 

 

 

 

o Rentabilita tržeb (z anglického Return on Sales, zkráceně ROS) –   

je ukazatel, který vyjadřuje kolik korun čistého zisku přísluší na jednu 

korunu tržeb. (Rosochatecká 2006, str. 96) 
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2. Finanční veličiny založené na diskontování 

Tyto finanční veličiny využívají časovou hodnotu peněz. S financováním 

podniku existuje fakt, že peníze dnes nebudou mít stejnou hodnotu jako 

peníze v budoucnosti. Diskontování je tedy proces, který znázorňuje pře-

vedení budoucích příjmů či výdajů na jejich současné hodnoty. Níže bu-

dou rozebrány dvě nejzákladnější kritéria, která mají velkou roli při hod-

nocení efektivnosti investičního záměru, a to čistá současná hodnota a 

vnitřní výnosové procento. 

 

o Čistá současná hodnota též ČSH (z anglického Net Present Value, 

zkráceně NPV) 

 

Čistá současná hodnota je taková finanční veličina, která vyjadřuje celko-

vou diskontovanou (tj. současnou) hodnotu jakýchkoli peněžních toků 

souvisejících s investičním záměrem. 

 

Dle Fotra můžeme také uvést, že čistá současná hodnota „Představuje 

rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů projektu a současné 

hodnoty všech výdajů projektu.“ (Fotr, Souček, 2005, s. 69) 

 

 

 

 

 

Kde: 

I – hodnota počáteční investice 

CF – roční cash flow 

I – diskontní sazba 

t – daný rok 
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Při hodnocení ČSH mohou nastat tyto varianty: 

1. ČSH > 0 – v případě, že vyjde kladný výpočet čisté současné hodnot, 

tak je doporučeno projekt realizovat. Čím vyšší je současná hodnota, 

tím je projekt více prosperující.  

2. ČSH < 0 – tato situace znázorňuje záporný výpočet čisté současné 

hodnoty. Je logické projekt zamítnout, poněvadž snižuje hodnotu 

firmy. 

3. ČSH = 0 – pokavaď je čistá současná hodnota rovna nule, tak nelze 

jednoznačně stanovit, zda projekt realizovat či zamítnout. (Svozilová, 

2011, s. 92) 

 

o Vnitřní výnosové procento též VVP (z anglického Internal Rate of 

Return, zkráceně IRR) 

 

Vnitřní výnosové procento prezentuje celkovou výnosnost projektu od jeho po-

čátku až po ukončení. 

 

 

 

 

 

Kde: 

ČSH1 – kladná ČSH při i1  

ČSH2 – záporná ČSH při i2 

 i1 – diskontní sazba kladné ČSH 

 i2 – diskontní sazba záporné ČSH  

 

Hodnocení:  

VVP > i – projekt je přijat 

VVP < i – v takovémto případě je projekt zamítnutý 

 

„Projektový záměr je výhodnější, čím vyšší je vnitřní úroková míra. Dolní hranicí  
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by měla být úroková míra dlouhodobého úvěru (alternativní náklad kapitálu), 

tzn. že vnitřní úroková míra by neměla klesnout pod tuto dolní hranici“. (Du-

choň, 2007, s. 233) 

 

 

3.  Doba návratnosti vloženého kapitálu 

 

Doba návratnosti udává takové období, ve kterém se investorovi navrátí veš-

keré finanční prostředky, které byly vynaložené do projektu. Čím je doba ná-

vratnosti kratší, tím je investice výhodnější. (Fotr, Souček, 2005, s. 65–67) 

 

 

  



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 Studie proveditelnosti 

Dříve než budou rozebrány jednotlivé kapitoly studie proveditelnosti, je vhodné 

seznámit čtenáře s daným investičním záměrem, který bude následně zpraco-

ván. 

 

Podnikatelským záměrem v této diplomové práci je otevření nové kavárny v 

centru Českých Budějovic. Nejedná se o obyčejnou, tuctovou kavárnu, nýbrž o 

moderní a zákaznicky přívětivý podnik, který klade důraz na původ a kvalitu su-

rovin, zábavu i vzdělávání svých zákazníků a na ochranu životního prostředí. 

Hlavním podnětem k otevření nové kavárny v Českých Budějovicích je vybudo-

vání netradičního podniku, který bude veřejně uznáván a oblíben širokou veřej-

ností díky svým nadstandartním službám, pevným hodnotám a charitativním i 

ekologickým záměrům. Detailnější popis podnikatelského záměru je rozebrán 

v kapitole 3.2.2. 

 

3.1 Souhrnný přehled výsledků studie 

Studie proveditelnosti se zabývá zhodnocením konkrétního podnikatelského 

záměru, kterým je založení kavárny v Českých Budějovicích. Koncept této ka-

várny je postaven na kvalitních produktech, profesionálnímu přístupu, klad-

nému vztahu k životnímu prostředí a vzdělávací a zábavné interakci se zákaz-

níky. Hlavním nabízeným produktem bude kvalitní výběrová káva, z různých 

zemí po celém světě. Ke kávě, či jiným horkým i studeným nápojům si zákazníci 

budou moci dopřát drobné občerstvení, formou oblíbených sladkých i slaných 

zákusků. 

 

Z kvantitativního výzkumu bylo zjištěno, že obyvatelé Českých Budějovic o plá-

novanou kavárnu v této lokalitě mají zájem, což je příznivým předpokladem pro 

daný podnikatelský záměr. Z celkově oslovených 92 respondentů by 82 % re-

spondentů uvítalo novou kavárnu. 
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Podnik bude umístěn v blízkosti centra Českých Budějovic v pronajatém ob-

chodním prostoru. Do budoucna by chtěl zpracovatel této studie podnik rozšířit 

a zabezpečit si své vlastní prostory pro provoz kavárny. Cílem je také vlastní 

výroba a příprava produktů. 

 

Pro zajištění plynulého chodu kavárny bude zaměstnáno celkem pět pracov-

níků na plný úvazek a jeden pracovník bude zaměstnán na dohodu o pracovní 

činnosti.  

 

Na otevření kavárny bude nutné vynaložit částku nejméně 478 506 Kč. Dále je 

nutné počítat se zásoby a s penězi v pokladně či na bankovním účtu, které je 

nezbytné do začátku podnikání vložit. Do zásob bude vloženo 50 000 Kč a do 

pokladny či na bankovní účet bude vložena částka 400 000 Kč. Projekt bude fi-

nancován cizím i vlastním kapitálem. Realizace projektu je naplánovaná na ob-

dobí od 4. 1. 2021– 15. 3. 2021.  

 

Klíčovou informací projektu je vyhodnocení realizovatelnosti daného podnika-

telského záměru. V rámci ekonomické analýzy byly vždy uvažovány tři scénáře 

budoucího vývoje – realistický, optimistický a pesimistický.  

 

Níže uvedená tabulka zobrazuje ekonomické výsledky provedené analýzy. 

Ekonomické ukazatelé Realistický Optimistický Pesimistický 

Prostá doba návratnosti 3,33 let 0,87 let 7,20 let 

Diskontovaná doba návratnosti 3,49 let 0,94 let 8,64 let 

Vnitřní výnosové procento 45 % 401 % -27 % 

Čistá současná hodnota 1 062 789 Kč 4 490 298 Kč -1 207 873 Kč 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 - výsledky ekonomických ukazatelů; zdroj: vlastní zpracování 
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3.2 Pozadí a historie projektu 

Tato kapitola se zabývá hlavními parametry projektu, popisem projektu a his-

torií projektu. 

3.2.1 Hlavní parametry projektu 

o Název provozovny: Planet Coffee 

o Místo provozovny: U Černé věže      

        České Budějovice, 370 01 

o Otevírací doba provozovny: Po – So: 7:00 – 21:00 

o Investor: Lucie Beranová 

o Zadavatel: Lucie Beranová 

o Zpracovatel: Lucie Beranová 

3.2.2 Popis projektu 

Investičním záměrem je vybudování moderní kavárny v centru Českých Budě-

jovic, která klade důraz na kvalitní suroviny a na profesionální zákaznický pří-

stup. 

 

Vize kavárny Planet Coffee stojí na čtyřech pilířích, jimiž jsou kvalita a původ 

surovin, profesionální zákaznický servis, zábava a vzdělání, ochrana životního 

prostředí.  

 

Prvním pilířem je důraz na původ a kvalitu surovin s cílem zajištění vynikajících 

kvalitních surovin pro zákazníky, při jejichž pěstování a dopravě nedochází k 

žádným nekalým praktikám a je znám jejich původ i přesné složení. Hlavním 

nabízeným produktem bude kvalitní výběrová káva, z různých zemí po celém 

světě. Ke kávě či jiným horkým i studeným nápojům z našeho rozsáhlého sorti-

mentu si zákazníci budou moci dopřát drobné občerstvení formou oblíbených 

sladkých i slaných zákusků. Kvůli snaze uspokojení potřeb co nejširší veřejnosti, 

budou nabízeny jak klasické slazené a barvené nápoje i zákusky, tak „fit“ a „bio“ 

produkty s důrazem na nutriční složení, přírodní aditiva a způsob pěstování. 
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V rámci profesionálního zákaznického servisu bude kladen důraz na odborné 

školení zaměstnanců a bude jim vytvářeno profesionální a příjemné pracovní 

prostředí, což jim poskytne vše potřebné k efektivnímu výkonu práce s optimis-

tickým naladěním. Příjemný a profesionální přístup našich zaměstnanců k zá-

kazníkům bude brán jakožto stěžení předpoklad práce v našem podniku. 

 

V Planet Coffee budeme pravidelně pořádat vědomostní kvízy, čímž přilákáme 

řadu dalších návštěvníků a poskytneme jim podvečerní zábavu. V rámci kvízů 

si budou moci skupiny lidí procvičit mozky a vyhrát řadu drobných cen, mezi 

kterými budou i poukázky do naší kavárny. V rámci vzdělávání budeme jednou 

za čas pořádat i různé přednášky a kurzy, na které budeme zvát uznávané lek-

tory či různé osobnosti. Naši zákazníci budou moci navrhovat témata dalších 

přednášek či kurzů a aktivně se tak podílet na našem vzdělávacím programu. 

 

Posledním, avšak neméně důležitým, pilířem je ochrana životního prostředí. 

Recyklace a odpovědné nakládání s odpadky a zbytky z naší kavárny je samo-

zřejmostí. Další výjimečností kavárny Planet Coffee bude partnerství s nezisko-

vou organizací zaměřenou na ochranu zvířat a životního prostředí. Trans-

parentně budeme odvádět malou část našich zisků této organizaci. Zákazníci 

budou s touto skutečností obeznámeni a budou tak moci svou konzumací v 

našem podniku aktivně přispívat k záchraně zvířat a ochraně životního pro-

středí. 

 

Autorka věří, že díky těmto čtyřem pilířům, na jejichž naplnění bude kladen vy-

soký důraz a budou základní vizitkou kavárny Planet Coffee, vznikne velice 

úspěšný a oblíbený podnik, který přiláká řadu zákazníků. Naši zákazníci si bu-

dou moci dopřát kvalitní produkty v příjemném a moderním prostředí, s profe-

sionálním a vlídným zákaznickým přístupem. Dalším bonusem bude možnost 

občasné zábavy či vzdělávání formou kvízů, přednášek či kurzů. Těmito skuteč-

nostmi oslovíme veliké množství zákazníků různých generací i sociálních tříd, 

kteří budou navíc moci býti hrdí na zásady tohoto podniku a jeho kontribuci k 

životnímu prostředí. 
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3.2.3 Historie projektu 

K tomuto projektu se neváže žádná historie, neboť se jedná o nově otevřený 

podnik. 

3.3 Analýza trhu 

3.3.1 Odhad denní poptávky a denních tržeb 

 

Kavárna Planet Coffee disponuje maximální kapacitou 42 zákazníků. Na základě 

vlastního pozorování a rozhovorů s různými zaměstnanci kaváren v Českých 

Budějovicích bylo vyzkoumáno, že zákazníci se v kavárnách zdržují průměrně 

jednu hodinu. Otevírací doba kavárny bude 14 hodin (7:00 – 21:00) − to zna-

mená, že se se na jednom místě může vyměnit 14 zákazníků. Maximální ná-

vštěvní kapacita tohoto podniku je 588 zákazníků za den. 

 

Pro co nejpřesnější výpočet denní poptávky a denních tržeb uvažujeme tři scé-

náře – realistický, optimistický a pesimistický. Všechny uvedené scénáře zo-

hledňují denní návštěvnost kavárny a počet objednaných nápojů a drobného 

občerstvení na jednoho zákazníka. Prodej kusů produktů byl stanoven na zá-

kladě pozorování v konkurenčních kavárnách, kde autorka trávila několik hodin 

pozorováním zákazníků a jejich potřeb. Autorka prováděla pozorování ve více 

dnech a v různých časech, za cílem získání věrohodnějších informací. Rovněž 

autorka také vycházela z vlastního kvantitativního průzkumu. U všech zmíně-

ných scénářů autorka uvažuje meziroční nárůst návštěvní kapacity o 5 %. Tento 

předpoklad je dán skutečností, že se kavárna každý rok bude více dostávat do 

povědomí zákazníků a bude zajištěná dostatečná propagace této kavárny. 

Vzhledem k našemu profesionálnímu přístupu a kvalitním službám i potravi-

nám předpokládáme, že recenze na podnik Planet Coffee budou převážně 

kladné.  

 

Níže jsou rozebrány jednotlivé scénáře pro rok 2021. Scénáře pro další roky jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 
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Realistický scénář roku 2021 uvažuje následující předpoklady: 

o 30% návštěvnost z celkové návštěvní kapacity kavárny, 

o každý třetí zákazník si objedná druhý nápoj,  

o každý třetí zákazník si objedná drobné občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

Denní tržby 2021 

2021 Prodejní cena Náklad/produkt Prodej kusů/den Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 48 315 1 854 

Espresso Lungo 39 8 24 181 927 

Espresso Machciato 44 7 12 79 523 

Cappuccino 48 11 27 300 1 317 

Latte Machciato 52 15 27 418 1 426 

Flat white 52 18 3 48 143 

Frappé 49 13 3 36 134 

Vídeňská káva 50 13 3 35 137 

Alžírská káva 60 14 1 12 55 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 12 114 535 

Horká čokoláda 47 23 4 83 172 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 10 201 372 

Džus 39 23 5 105 178 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 13 77 410 

Domácí limonáda 55 10 14 132 754 

Karafa s vodou (1l) 32 1 15 15 468 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 51 73 

Rozlévané víno dle nabídky (1dcl) 41 33 6 213 262 

Aperol Spritz 75 30 7 205 549 

Tvrdý alkohol 57 13 1 12 52 

Celkem nápoje 933 300 235 2 632 10 343 

      
Občerstvení           

Croissanty 49 35 6 197 276 

Plněné bagety 58 39 8 329 490 

Saláty 85 47 5 238 431 

Chlebíčky 35 20 9 180 315 

Zákusky 47 35 20 710 953 

Zdravé zákusky 51 39 10 373 488 

Celkem občerstvení 325 215 58 2 027 2 953 

      
Celkem vše 1 258 515 293 4659 13 296 

Tabulka 2 - denní tržby 2021, realistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Optimistický scénář roku 2021 uvažuje následující předpoklady:  

o 35% návštěvnost z celkové návštěvní kapacity kavárny, 

o každý druhý zákazník si objedná druhý nápoj,  

o každý druhý zákazník si objedná drobné občerstvení. 

 

                       Tabulka 3 - denní tržby 2021, optimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

Denní tržby 2021 

2021 Prodejní cena Náklad/produkt Prodej kusů/den Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 63 415 2 438 

Espresso Lungo 39 8 31 238 1 219 

Espresso Machciato 44 7 16 104 688 

Cappuccino 48 11 36 395 1 731 

Latte Machciato 52 15 36 550 1 876 

Flat white 52 18 4 63 188 

Frappé 49 13 4 47 177 

Vídeňská káva 50 13 4 46 180 

Alžírská káva 60 14 1 16 72 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 16 150 703 

Horká čokoláda 47 23 5 109 226 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 13 265 489 

Džus 39 23 6 138 234 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 17 101 539 

Domácí limonáda 55 10 18 173 992 

Karafa s vodou (1l) 32 1 19 19 616 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 67 96 

Rozlévané víno dle nabídky (1dcl) 41 33 8 281 345 

Aperol Spritz 75 30 10 269 721 

Tvrdý alkohol 57 13 1 15 69 

Celkem nápoje 933 300 309 3 461 13 600 

      
Občerstvení           

Croissanty 49 35 10 350 490 

Plněné bagety 58 39 15 585 870 

Saláty 85 47 9 423 765 

Chlebíčky 35 20 16 320 560 

Zákusky 47 35 36 1 260 1 692 

Zdravé zákusky 51 39 17 663 867 

Celkem občerstvení 325 215 103 3 601 5 244 

      
Celkem vše 1 258 515 412 7 062 18 844 
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        Pesimistický scénář roku 2020 uvažuje následující předpoklady: 

o 25% návštěvnost z celkové návštěvní kapacity kavárny, 

o každý čtvrtý zákazník si objedná druhý nápoj, 

o každý čtvrtý zákazník si objedná drobné občerstvení. 

 

Denní tržby 2021 

2021 Prodejní cena Náklad/produkt Prodej kusů/den Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 37 247 1 452 

Espresso Lungo 39 8 19 142 726 

Espresso Machciato 44 7 9 62 410 

Cappuccino 48 11 21 235 1 031 

Latte Machciato 52 15 21 328 1 117 

Flat white 52 18 2 38 112 

Frappé 49 13 2 28 105 

Vídeňská káva 50 13 2 27 107 

Alžírská káva 60 14 1 10 43 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 9 89 419 

Horká čokoláda 47 23 3 65 135 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 8 158 291 

Džus 39 23 4 82 140 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 10 60 321 

Domácí limonáda 55 10 11 103 591 

Karafa s vodou (1l) 32 1 11 11 367 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 1 40 57 

Rozlévané víno dle nabídky (1dcl) 41 33 5 167 205 

Aperol Spritz 75 30 6 160 430 

Tvrdý alkohol 57 13 1 9 41 

Celkem nápoje 933 300 184 2 061 8 098 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 4 126 176 

Plněné bagety 58 39 5 210 313 

Saláty 85 47 3 152 275 

Chlebíčky 35 20 6 115 201 

Zákusky 47 35 13 453 608 

Zdravé zákusky 51 39 6 238 311 

Celkem občerstvení 325 215 37 1 294 1 884 

      

Celkem vše 1 258 515 221 3 355 9 982 

Tabulka 4 - denní tržby 2021, pesimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 1 - Věk respondentů; zdroj: vlastní zpracování 

Graf 2 - Návštěvnost kaváren; zdroj: vlastní zpracování 

3.3.2 Marketingový průzkum 

Důležitou součástí analýzy trhu je také marketingový průzkum. Cílem provede-

ného marketingového průzkumu bylo vyzkoumat, zda by obyvatelé Českých 

Budějovic měli o novou kavárnu zájem, a zjistit, jaké služby by v kavárně uvítali. 

Celkově bylo osloveno 92 náhodných respondentů – z toho 57 žen a 35 mužů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle věkové struktury bylo 34 % (31 respondentů) v kategorii 18–25 let, 29 % (27 

respondentů) v kategorii 26–45 let, 14 % (13 respondentů) v kategorii 46–60 let, 

13 % (12 respondentů) v kategorii do 18 let a 10 % (9 respondentů) v kategorii 

nad 60 let. 
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Graf 3 - Nejčastější nealkoholický nápoj; zdroj: vlastní zpracování 

Druhá otázka se týkala toho, jak často respondenti navštěvují kavárny. Ze šet-

ření je zřejmé, že 40 % (37 respondentů) navštěvuje kavárny 1× týdně, 32 % 

osob (29 respondentů) navštěvuje kavárny několikrát měsíčně, 13 % (12 re-

spondentů) navštěvuje kavárny několikrát týdně, 11 % (10 respondentů) na-

vštěvuje kavárny 1× měsíčně a 4 % (4 respondenti) nenavštěvují kavárny vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 3 je zřejmé, že nejvíce respondentů si v kavárně dává espresso, kon-

krétně tuto možnost uvedlo 32 % (29 respondentů). Druhá nejvyšší četnost se 

nachází u nápoje latte. Tuto možnost uvedlo 28 % (26 respondentů). 24 % (22 

respondentů) uvedlo nápoj cappuccino, 7 % (6 respondentů) si dává nealkoho-

lické nápoje, jako je například: Coca Cola, Sprite, Fanta či domácí limonáda. 4 % 

osoby (4 respondenti) uvedla čaj a 3 % (3 respondenti) horkou čokoládu. 1 re-

spondent uvedl flat white a taktéž 1 respondent uvedl frappé. Žádný z respon-

dentů neuvedl alžírskou či vídeňskou kávu.  

 

 

 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 4 je patrné, že 75 % (69 respondentů) si v kavárně nedává žádný alko-

holický nápoj. 12 % (11 respondentů) uvedlo víno, 11 % (10 respondentů) 

uvedlo míchaný nápoj a 2 % (2 respondenti) uvedla pivo. Žádný z respondentů 

neuvedl tvrdý alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 - Nejčastější alkoholický nápoj; zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5 - Nejčastější občerstvení; zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6 - Útrata v kavárně; zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že více jak polovina osob si nejčastěji dává 

nějaký dezert. Konkrétně tuto odpověď uvedlo 57 % (52 respondentů). Druhé 

místo v kategorii drobného občerstvení obsadila bageta. Tuto možnost ozna-

čilo 20 % (18 respondentů). 14 % (13 respondentů) uvedlo croissant. Pouze 10 

% (9 respondentů) si dává salát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze šetření vyplývá, že během jedné návštěvy kavárny utratí nejvíce osob 100–

200 Kč. Tuto odpověď uvedlo 53 % všech dotazovaných osob (49 respondentů). 

24 % (22 respondentů) utratí v kavárně 200–300 Kč, 23 % (21 respondentů) 

utratí do 100 Kč.  Žádný z respondentů neutratí v kavárně více než 300 Kč. 
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Z grafu č. 7 je zřejmé, že lidé navštěvují kavárny zejména z toho důvodu, že na-

bízí kvalitní kávu. Tuto možnost uvedlo 35 % (32 respondentů). Druhým důvo-

dem, proč lidé navštěvují kavárny jsou pracovní nebo studijní povinnosti. Tuto 

odpověď uvedlo 26 % (24 respondentů). Dalším důvodem návštěvy kavárny je 

posezení s přáteli. Tuto možnost uvedlo 23 % (21 respondentů). Nejméně osob 

uvedlo odreagování. Tuto odpověď označilo 16 % (15 respondentů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 - Důvod návštěvy kavárny; zdroj: vlastní zpracování 

Graf 8 - Otevření nové kavárny v ČB; zdroj: vlastní zpracování 
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Pomocí předposlední otázky jsme zjišťovali, zda by obyvatelé Českých Budějo-

vic měli zájem o otevření nové kavárny. 82 % (75 respondentů) uvedlo, že by 

uvítalo novou kavárnu. Tento zjištěný výsledek je pro náš zamýšlený investiční 

záměr velice příznivý. Zbylých 18 % (17 respondentů) odpovědělo, že nemají 

zájem o novou kavárnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední otázkou jsme zjišťovali, o jaké služby by respondenti v nové kavárně 

měli nejvíce zájem. Nejvíce respondentů by uvítalo možnost kávy s sebou. Tuto 

odpověď označilo 24 % (22 respondentů). Dále 22 % (20 respondentů) by uví-

talo pořádání přednášek či kvízů. 20 % (18 respondentů) uvedlo zahrádku, 9 % 

(8 respondentů) uvedlo dětský koutek, 4 % (4 respondentů) označilo snídaňové 

menu a pouze 3 % (3 respondenti) by uvítali animátorku pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9 - Služby v kavárně; zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.3 PESTLE analýza 

Tato analýza slouží ke zmapování vnějšího prostředí, ve kterém se kavárna na-

chází. PESTLE analýza se konkrétně zaměřuje na politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní a environmentální faktory. Veškeré tyto faktory bu-

dou níže rozebrány.  

 

Politické faktory 

Mezi základní právní předpisy, které upravují podnikání patří: zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání. Jsou zde vymezeny základní pojmy, druhy živ-

ností a podmínky jejich založení, jednotlivé obchodní společnosti a problema-

tika pracovně právních vztahů. 

 

Nejvyšší finanční zátěží pro majitele kavárny bude platba daně z příjmů, kterou 

upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Pro stanovení základu daně 

se u poplatníků vychází z výsledku hospodaření, tedy zisku anebo ztráty. Sazba 

daně je rovna 19 %. Finanční zátěží pro majitele kavárny také představují po-

vinné odvody pojistného. Planet Coffee bude disponovat šesti zaměstnanci, za 

které je třeba odvádět zdravotní a sociální pojištění. Dle zákona č.592/1992 Sb., 

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dosahuje výše pojistného 13,5 % 

z vyměřovacího základu, z čehož 9 % je odváděno zaměstnavatelem a zbylých 

4,5 % je strženo ze mzdy zaměstnanci. Sociální pojištění odváděné zaměstna-

vatelem se od 1. 7. 2019 snížilo na 24,8 % z původních 25 %. Sazba zaměstnance 

se nezměnila a činí tedy 6,5 %. (Zákon č. 586/1992 Sb.) 

 

Ekonomické faktory 

Mezi významné ekonomické faktory, které ovlivňují podnik patří: míra inflace, 

vývoj HDP a míra nezaměstnanosti. 

 

Tyto celorepublikový makroekonomické ukazatelé je běžné popisovat v PESTLE 

analýze, i když nemají významný dopad na plánování provozu kavárny. Níže 



 61 

jsou uvedeny specifičtější ekonomické ukazatelé přímo pro město České Budě-

jovice, které v tomto případě hrají významnější roli.   

 

Míru inflace lze definovat jako změnu cenové hladiny zboží a služeb v určitém 

časovém období v daném státě. Inflace snižuje kupní cenu peněz, čímž je ovliv-

něna poptávka zákazníků. Graf č. 10 zaznamenává vývoj průměrné inflace od 

roku 2009 do roku 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 10 je zřejmé, že průměrná míra inflace v roce 2019 dosáhla 2, 8 % což 

je o 0,7 procentního bodu více než v roce 2018. Byla to druhá nejvyšší průměrná 

roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší míra inflace byla zaznamenána 

pouze v roce 2012 ve výši 3,3 %.  

 

Na zvyšování inflace měl největší podíl nárůst cen za bydlení. Ke zvyšování in-

flace však docházelo i vlivem zdražovaní potravin a nealkoholických nápojů. Dle 

ekonomických prognóz ČNB inflace v nejbližších měsících příliš neklesne. Hlav-

ním důvodem je letošní navýšení spotřebních daní u tabáku a alkoholu. 

(mfcr.cz, 2020) 

 

 

 

Graf 10 - Průměrná míra inflace v %; zdroj: vlastní zpracování 
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Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt neboli HDP je peněžní vyjádření celkové hodnoty statků 

a služeb vytvořených za určité období na daném území. Níže zpracovaná ta-

bulka zachycuje meziroční vývoj HDP v České republice. 

 

 

Ačkoliv v České republice dochází ke zpomalení ekonomiky, hodnota hrubého 

domácího produktu trvale poroste, ovšem pomaleji než roky předchozí. K pozi-

tivnímu vývoji HDP nejvíce přispěl obchodní, dopravní, skladovací, ubytovací, a 

stravovací sektor. (ČSÚ.cz, 2020) 

 

Se stálým růstem HDP, tedy i lepší efektivitou ekonomiky a vyšší životní úrovní 

obyvatel se očekává vyšší finanční stabilita a finanční svoboda občanů. Díky 

tomu lze predikovat zvýšenou útratu zákazníků v kavárnách a jiných podnicích, 

což přímo koreluje s výnosy těchto podniků. 

 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti v České republice dosahovala v lednu 2020 hodnoty 3, 1 

%. Dle prognózy ČSÚ se s klesajícími teplotami začala zvyšovat nezaměstna-

nost. Vývoj trhu práce v prosinci 2019 ovlivnily zvláště zimní sezónní efekty, kdy 

došlo k částečnému omezení činnosti stavebních firem. Podíl nezaměstnaných 

obyvatel tak v prosinci 2019 stoupl z listopadových 2,6 % na 2,9 %. (kurzy.cz, 

2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vývoj HDP meziročně v % 2 4,3 2,3 4,6 2,9 2,4 

                                                Obrázek 7 – vývoj HDP; zdroj: vlastní zpracování 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji k 31. 3. 2020 dosahuje 2,40 %. Kon-

krétně v městě České Budějovice je 1,81 % nezaměstnaných osob. Tyto hod-

noty nezaměstnanosti jsou vzhledem k světovému průměru velice nízké. 

Vzhledem k nastávající ekonomické krizi se však očekává, že míra nezaměstna-

nosti výrazně poroste. Vysoká nezaměstnanost by pro zaměstnavatele kavárny 

mohla znamenat nižší fluktuaci a vyšší loajalitu zaměstnanců. (ČSÚ.cz, 2020) 

 

Průměrná hrubá mzda  

Průměrná hrubá mzda obyvatelů Jihočeského kraje v roce 2019 činila 30 985 Kč. 

V roce 2018 průměrná mzda dosahovala částky 28 870 Kč. Meziročně průměrná 

mzda v Jihočeském kraji vzrostla o 2 115 Kč. Tento ukazatel je pro majitele ka-

várny podstatný, jelikož tato hodnota průměrné mzdy může sloužit jakožto vy-

měřovací základ při stanovování mzdového ohodnocení zaměstnanců kavárny. 

(ČSÚ.cz, 2020) 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 - Vývoj nezaměstnanosti v ČR; zdroj: vlastní zpracování 



 64 

Obrázek 8 - Obyvatelé ČB; zdroj: vlastní zpracování 

 

Sociální faktory 

Dle údajů Českého statistického úřadu k 31. 12. 2018 v Českých Budějovicích 

žije 94 014 obyvatel. Níže uvedená tabulka detailně rozebírá populační rozdě-

lení obyvatelstva města České Budějovice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle analýzy Jihočeského kraje za loňský rok navštívilo tento kraj skoro 1,5 mili-

onu českých turistů a téměř 2,9 milionu návštěvníků z cizích zemí. Jihočeský kraj 

je druhým nejnavštěvovanějším krajem v České republice. Nejvíce turistů na 

jihu Čech láká Český Krumlov a České Budějovice. Hlavním turistickým lákadlem 

Českých Budějovic je historické jádro města s cennými památkami, které bylo 

vyhlášeno městkou památkovou rezervací. (ČSÚ.cz, 2020) 

 

Technologické faktory 

V oblasti pohostinství příliš nezáleží ani tak na technologickém pokroku, jako 

na schopnostech a kvalitě zaměstnanců. Každý rok se vyrobí mnoho nových za-

řízení na přípravu kávy, nápojů anebo jídla, nicméně implementace těchto za-

řízení neznamená vždy zvýšení kvality. Mnohem podstatnější je najít vyhovující 

postup přípravy a ten udržovat a zefektivňovat. Je tedy nutné zajistit zaměst-

nancům potřebná školení, díky kterým budou schopni udržet fungující a mo-

derní podnik. 

 

 

  

2018 

počet % 

  

Celkem 94 014 100 

v tom ve věku:   

0–4  5 097 5,4 

5–14 9 670 10,3 

15–24  7 664 8,2 

25–44  27 798 29,6 

45–64  24 139 25,7 

65 a více  19 646 20,9 
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Legislativní faktory 

Při provozování pohostinské činnosti je nutné dodržovat zákony, vyhlášky a na-

řízení, které se týkají výroby a prodeje produktů. Jde především o tyto zákony: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele., 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

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

- nařízení EP č. 852/2004 o hygieně potravin, 

- nařízení EP č. 178/2002, který stanovuje obecné zásady a požadavky 

potravinového práva, 

- vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných. 

 

Ekologické faktory 

Při provozování kavárny vzniká pouze malé množství odpadu. Kavárna se snaží 

být co nejšetrnější k životnímu prostředí – omezuje plýtvání potravinami a re-

dukuje používání obalů. Odpad, který vzniká v kavárně, je především z kávy. 

Nicméně kávová sedlina obsahuje hodně dusíku, který se postupně uvolňuje, 

takže lógr působí jako dokonalé hnojivo. Zbytky z kávy budou tudíž dál využity. 

Vzhledem k životnímu prostředí kavárna také nepoužívá jednorázová plastová 

brčka, ale používá nerezové, které se dají využít opakovaně.  

3.3.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

K další podrobné analýze vnějšího prostředí slouží Porterova analýza pěti kon-

kurenčních sil. Součástí tohoto modelu je zanalyzování konkurenčního pro-

středí, potenciálních konkurentů, zákazníků, substitutů a dodavatelů.  
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Potenciální konkurence 

Potenciálním konkurentem může být kdokoliv, kdo nově vstoupí na trh se stej-

ným podnikatelským záměrem. Může se jednat buď o nové podnikatele, nebo 

o podnikatele současné, kteří svou stávající nabídku rozšířili. 

 

Mezi bariéry vstupu na trh se řadí: 

o živnostenské oprávnění, 

o zaopatření vlastních či cizích zdrojů na financování, 

o zajištění zázemí – pronájem anebo koupě nebytového prostoru, 

o zabezpečení kvalifikovaného personálu, 

o smluvní zajištění dodavatelů, 

o zajištění dostatečné marketingové propagace. 

 

Substituty 

Mezi substituční produkty kávy patří kávy instantní a také kávové kapsle, oblí-

bené zejména v poslední době. Espresso připravované ručně na pákovém ká-

vovaru však žádná z těchto náhražek nenahradí. V nové kavárně proto nebudou 

mít substituty místo. Zůstane tak na zákazníkovi, zda dá přednost pohodlí do-

mova s instantní kávou, nebo se nechá inspirovat kulturou chození do kaváren 

na pravou, kvalitní kávu. 

 

Za substituční podniky, které by mohly získat zákazníky Planet Coffe lze pova-

žovat především cukrárny. V blízkosti kavárny se nachází poměrně velké množ-

ství těchto podniků. Jedná se konkrétně o tyto cukrárny: Cukrárna Sluníčko, Pe-

kařství a Cukrářství U Kláštera a Cukrárna Kremrolka.  

 

Zákazníci 

Nabízené produkty kavárny Planet Coffee budou prodávány přímo konečným 

spotřebitelům na trhu B2C. Jedná se o trh s nízkou vyjednávací silou odběratelů. 

To znamená, že zákazníků je relativně hodně, ale každý z nich nakupuje pouze 

zanedbatelné procento produkce podniku. 
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Síla odběratelů je ovlivněna především množstvím a velikostí odběratele, cel-

kovým obratem zakázek odběratele a počtem substitutů.  

 

Dodavatelé 

Společnost plánuje poskytnout svým zákazníkům širokou nabídku kvalitních 

káv. Kavárna také bude podávat sladké a slané občerstvení. Klíčovým úkolem 

je tedy sehnat spolehlivé a zároveň kvalitní dodavatele zboží. Podrobnější in-

formace o dodavatelích jsou uvedeny v kapitole 3.5. 

 

Konkurence 

V okolí kavárny Planet Coffee se nachází velké množství potenciálních konku-

rentů. Pro účely této práce však byli vybráni pouze dva největší přímí konku-

renti, kteří mají podobný koncept jako kavárna Planet Coffee. 

 

Hodnocení těchto konkurentů napříč hodnotícími portály je výrazně kladné, 

z čehož je zřejmé, že mezi zákazníky jsou tyto podniky velmi oblíbené a pro ka-

várnu budou silnou konkurencí.   

 

Prvním konkurentem je kavárna Café Art. Tato kavárna se nachází nedaleko ná-

městí Přemysla Otakara II. Otevírací doba této kavárny je každý všední den od 

9 do 20 h. a v sobotu je otevřeno od 10 do 20 h. Kavárna Planet Coffee má tak 

vůči ní výhodu, jelikož otvírá už v 7 hodin. Předpokládáme tedy, že zákazníci, 

kteří mají rádi koncept kavárny Café Art, můžou v brzkých hodinách navštívit i 

kavárnu Planet Coffee. Kavárna Café Art nabízí čerstvě praženou kávu značky 

Lavazza a čerstvé lahodné zákusky. Oblíbeným dezertem zákazníků je takzvaný 

„maliňák“. Kavárna často pořádá hudební večery a výstavy obrazů či fotografií. 

Velkou výhodou této kavárny je salónek, ve kterém je možnost konání soukro-

mých akcí. Při návštěvě této kavárny nebyly zpozorovány žádné nedostatky. 

Velké plus patří obsluze, která byla maximálně milá a ochotná. Ceny nápojů a 

občerstvení odpovídají kvalitě.   
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Druhým konkurentem je kavárna s názvem U Vás. Velkou výhodu této kavárny 

spatřuji v tom, že součástí kavárny je i zahrádka, která je situována do vni-

trobloku, a tudíž je zachován klid od běžného ruchu velkoměsta. Kavárna také 

pravidelně pořádá oblíbené kvízy, díky kterým přiláká více zákazníku. Ceny na-

bízených produktů jsou velmi příznivé. Otevírací doba kavárny je od pondělí do 

soboty od 9 do 22 h., v neděli od 13 do 22 h. Kavárna také nabízí snídaně, které 

jsou podávané až do 12 hodiny. 
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3.3.5 SWOT analýza 

Na základě externích analýz je sestavena SWOT analýza, analýza vnitřního a 

vnějšího okolí. SWOT analýza zachycuje přednosti a nedostatky podniku, ale 

také upozorňuje na možné příležitosti a rizika, které na podnik mohou mít ne-

gativní vliv.  

 

 

 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalitní nabídka produktů 

Profesionální personál 

Moderní prostředí 

Pořádání přednášek a kvízů 

Podporování neziskové organizace 

Lokalita  

Kladný vztah k ochraně životního 

prostředí 

 

Vysoká počáteční investice 

Konkurent v blízkém okolí 

Příležitosti Hrozby 

Přestěhování se do vlastních pro-

stor kavárny 

Vybudování dobrého jména ka-

várny 

Vytvoření dlouhodobých vztahů se 

zákazníky a dodavateli 

Rozšíření sortimentu 

Pořádání tematických akcí na 

svátky a výjimečné události 

Vstup nového konkurenta 

Ztráta prostoru provozovny 

Fluktuace zaměstnanců 

 

Obrázek 9 - SWOT analýza; zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.6 STP analýza 

Jedním z moderních přístupů v marketingu je takzvaná analýza STP – segmen-

tace, zacílení a umístění. Existuje spousta zákazníků s různými potřebami, a 

proto se musíme zaměřit spíše na zákazníky, které dokážeme nejlépe uspoko-

jit. Marketingový výzkum nám pomohl zjistit, o jaké zákazníky se jedná. 

 

Segmentace 

Trh byl rozsegmentován dle následujících kritérií: 

• geografická – zaměření na obyvatele Českých Budějovic a okolí, 

• demografická – zaměření na zákazníky od 16 let věku, 

• behaviorální – zaměření na milovníky kvalitní kávy. 

 

Targeting 

Cílové skupiny lze rozdělit do tří kategorií. První kategorii tvoří studenti. České 

Budějovice jsou sídlem několika středních a vysokých škol, a tak se předpo-

kládá, že studenti těchto škol budou pravidelně využívat prostory kavárny. Oče-

kává se, že studenti budou kavárnu navštěvovat během celého dne a budou ji 

využívat zejména ke studijním povinnostem anebo k posezení s přáteli. Ka-

várna také pořádá různé přednášky a kvízy, které studenti mohou navštěvovat, 

díky čemuž tak získají cenné vědomosti navíc. 

 

Další kategorií jsou pracující lidé. Z pozorování bylo zjištěno, že tato skupina lidí 

také navštěvuje kavárnu během celého dne. Mnoho pracujících lidí využívá pro-

story kavárny jako místo pro pracovní schůzky se svými klienty. Lidé, kteří jsou 

zaměstnaní ve firmách, využívají kavárnu spíše k odpočinku či k setkání s přá-

teli. Ve srovnání se studenty jsou pracující lidé ochotni utratit v kavárnách větší 

finanční obnos. 

 

Poslední kategorií jsou ostatní obyvatelé Českých Budějovic. Do této skupiny 

spadají například matky na mateřské dovolené či senioři. Tato skupina obyvatel 

využívá kavárnu zejména k posezení s přáteli či k relaxaci. Aktivní senioři se v 

kavárně mohou také vzdělávat a účastnit se pořádaných přednášek. 
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Positioning 

Cílem positioningu je nalézt vhodnou pozici mezi konkurenčními podniky. Na 

základě našich předpovědí a průzkumu trhu můžeme analyzovat trh pomocí 

percepční mapy. 

 

Níže zobrazená percepční mapa zachycuje také kavárny, které nemají totožný 

koncept jako kavárna Planet Coffee, ale i přesto je lze brát jakožto konkurenci 

pro naši kavárnu.   

 

Při sestavování percepční mapy byly brány v úvahu dva nejdůležitější faktory: 

cena a kvalita produktů kaváren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obrázek 10 - Percepční mapa; zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.7  Marketingový mix 

Produkt 

Kavárna Planet Coffee bude zákazníkům nabízet tyto služby: 

• kvalitní výběrovou kávu z české pražírny Doubleshot s.r.o.; 

•  kvalitní občerstvení; 

• profesionální přístup zaměstnanců; 

• pořádání přednášek a kvízů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 

Cena nabízených produktů je stanovena na základě nákladů na daný produkt a 

rovněž vychází z cen konkurence. Náklady byly pečlivě stanovovány na základě 

nabídek vybraných dodavatelů a dle určené spotřeby surovin na jednotlivé pro-

dukty. U produktů, jako jsou limonády, alkohol a zákusky předpokládáme ob-

měnu nabídky dle ročního období, dostupnosti sezonního ovoce a požadavku 

zákazníků. V těchto případech byly náklady stanoveny dle průměrné ceny 

těchto možných variací. Hlavním důvodem k této pravidelné obměně nabídky 

je zatraktivnění nabízených produktů a plnění přání zákazníků. Tabulka nákladů 

je uvedena v příloze č. 2. Níže uvedená tabulka zobrazuje ceny nabízených pro-

duktů v jednotlivých kavárnách. 

Obrázek 11 - Produkt; zdroj: vlastní zpracování 

Jádro produktu 

Maximální uspokojení potřeb zákazníka. 

Formální výrobek 

Kvalitní výběrová káva a čerstvé regionální 

občerstvení. 

Rozšířený produkt 

Místo prodeje: České Budějovice 

Otevírací doba: pondělí–sobota 

Možnost platby: hotově či platební kartou 

 

 

 

Totální produkt 

Vytvoření dobré a kvalitní kavárny 
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Místo 

Kavárna Planet Coffee se bude nacházet nedaleko náměstí v Českých Budějo-

vicích v ulici U Černé věže. Otevírací doba kavárny je Po – So od 7:00 do 21:00 h. 

Kavárna se soustředí pouze na přímý prodej konečnému spotřebiteli, tudíž 

v kavárně nelze zakoupit produkty pro další prodej.  

 

Propagace 

Jelikož je společnost teprve na začátku životního cyklu, její hlavní prioritou je 

informovat o své existenci potencionální zákazníky. Toho lze dosáhnout jednak 

internetovou komunikací (reklamou), jednak přímým prodejem. Budou také vy-

tvořeny vlastní webové stránky – kavárna tak bude působit moderním dojmem.  

Název kavárny Planet Coffee Café Art U Vás 

Produkt Prodejní cena (Kč) 

Espresso 39 39 44 

Espresso Lungo 39 39 44 

Espresso Machciato 44 − 46 

Cappuccino 48 48 57 

Latte Machciato 52 52 60 

Flat white 52 − 68 

Frappé 49 49 53 

Vídeňská káva 50 52 − 

Alžírská káva 60 60 − 

Horké nápoje 

Čaje 45 47 50 

Horká čokoláda 47 45 60 

Nealkoholické nápoje 

Coca cola, Sprite, Fanta 37 37 35 

Džus 39 37 42 

Voda neperlivá, perlivá 32 33 34 

Domácí limonáda 55 54 70 

Karafa s vodou (1l) 32 50 − 

Alkoholické nápoje 

Pivo 40 42 37 

Rozlévané víno dle nabídky (1dcl) 41 38 28 

Aperol Spritz 75 80 70 

Tvrdý alkohol 57 62 64 

Občerstvení 

Croissanty 49 − − 

Plněné bagety 58 − − 

Saláty 85 − − 

Chlebíčky 35 − − 

Zákusky 47 55 49 

Zdravé zákusky 51 − 55 

Tabulka 5 - Prodejní cena nápojů a občerstvení; zdroj: vlastní zpracování 
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Web bude zákazníkům poskytovat veškeré důležité informace, jako je otevírací 

doba, jídelní a nápojový lístek, důležité kontakty nebo mapa, která zákazníkům 

usnadní kavárnu najít. 

 

Kromě webových stránek bude důležitá i propagace na sociálních sítích. Klíčo-

vým je pro nás Facebook, prostřednictvím něhož bude zveřejňována aktuální 

nabídka kavárny a případné konané akce. Síť bude zprovozněna již před ote-

vřením a s budoucími zákazníky budeme sdílet například fotografie z průběhu 

přípravy kavárny.  

 

Stěžejním komunikačním nástrojem však bude přímý osobní prodej. Zaměst-

nanci by měli být schopni odhadnout potřeby zákazníka a umět je uspokojit 

vhodnou nabídkou sortimentu. Důležitou dovedností je také navázání dobrého 

kontaktu se zákazníkem, neboť právě to může zásadně ovlivnit jeho rozhodnutí 

o další návštěvě 

 

3.4 Suroviny a dodávky 

Vzhledem k rozmanitosti nabízeného sortimentu má kavárna poměrně velké 

množství dodavatelů. Dodavatelé byli vybráni na základě pozitivních referencí 

a doporučení.  

Základním pilířem každé kavárny je kvalitní káva. Našim dodavatelem zrnkové 

kávy je menší česká pražírna Doubleshot, s. r. o. Tato společnost si vybírá kávu 

osobně u farmářů z celého světa. Koncept této společnosti si zakládá na pro-

gramu „Káva z rukou farmáře“ – každá káva je prodávaná pod jménem farmáře 

s informacemi o původu kávy. Doubleshot, s. r. o. nakupuje kávu z farem 

v Kostarice, Kolumbii, Panamě, Guatemale, Salvadoru, Brazílii, Bolívii, Rwandě, 

Etiopii, Burundi, Keni a z dalších. Nabídka jednotlivých druhů káv je odvozena 

od aktuální sklizně.  

Dodavatelem sypaného a pytlíkového čaje bude společnost Harney & Sons. 

Harney & Sons je rodinná společnost, která se zaměřuje na výrobu vysoce 
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kvalitních sypaných a bylinných čajů. Výhradní zastoupení k dodání produktů 

od Harney & Sons vlastní v České republice společnost La Bohème Café, s. r. o. 

Nealkoholické nápoje budou dodávány společností Coca-Cola Česká republika, 

s. r. o. Portfolio této společnosti je velmi široké, neboť se zabývá distribucí 

mnoho značek, jako je Coca-cola, Fanta, Sprite, Cappy, Bonaqua, Nestea, Kinley 

atd. 

Horkou čokoládu kavárna bude odebírat od společnosti Jordi´s. Od této spo-

lečnosti budeme objednávat jeden typ horké čokolády. Jedná se o tmavou na-

strouhanou 70% čokoládu, která se vmíchá do horkého mléka. 

Podávané saláty v kavárně Planet Coffee budou od společnosti Abasto, s. r. o. 

Abasto, s. r. o. je společnost, která zásobuje gastronomické prodejny širokým 

výběrem salátů z čerstvého ovoce či zeleniny. Tato společnost garantuje svým 

odběratelům stoprocentní čerstvost salátů bez použití konzervačních a che-

mických přípravků.  

Chlebíčky kavárna odebírá od výrobce LAPROD A. K., s. r. o., který sídlí v Českých 

Budějovicích. Tato firma se soustředí na výrobu lahůdek a řadí se mezi přední 

výrobce tohoto sortimentu v Jihočeském kraji. 

Co se týče dezertů, tak kavárna Planet Coffee má sjednané dva hlavní dodava-

tele. Prvním dodavatelem je zakázkové cukrářství DORTY U VĚŽE. Toto cukrářství 

se soustředí na výrobu klasických sladkých dezertů. Druhý sjednaný dodavatel 

je Raw od Kočovky a tento dodavatel se specializuje na zdravé „mlsání“.  

Ostatní potřebné suroviny a alkoholické nápoje budou nakupovány v lokálních 

obchodech nebo kavárna bude využívat služby dodavatele Fany gastro. Tento 

dodavatel zaručuje dodání objednaných produktů do druhého dne.  

Nepotravinový sortiment bude nakupován ve velkoobchodu Makro v Českých 

Budějovicích. V tomto velkoobchodě se budou nakupovat zejména papírové 

kelímky, nerezová brčka, ubrousky a kancelářské potřeby. 
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Frekvence objednávek bude závislá na typu produktu a aktuálním stavu zásob. 

Drobné občerstvení, jako jsou saláty, chlebíčky, plněné bagety, croissanty a de-

zerty bude kavárna odebírat od dodavatelů každý den čerstvé. Káva bude ob-

jednávaná 1× týdně z důvodu zachování maximální čerstvosti. Ostatní sorti-

ment bude nakupován dle potřeby.  

 

3.5 Lokalita a pozemek 

Kavárna Coffee Planet se bude nacházet nedaleko náměstí v Českých Budějovic 

v ulici U Černé věže. Tato oblast se řadí mezi nejžádanější lokality v Českých Bu-

dějovicích. 

V ulici U Černé věže se pronajímá obchodní prostor o výměře 140 m2
. Tento pro-

stor je momentálně k dispozici za 25 000 Kč měsíčně. Obchodní prostory se 

skládají z hlavní místnosti, kanceláře a sociálního zařízení.  

Jelikož je podnik situován v centru města České Budějovice, které je vyhledá-

vanou turistickou oblastí a má vysoce rozvinutou veřejnou dopravní infrastruk-

turu, lze očekávat vysokou návštěvnost kavárny. V pěší blízkosti kavárny se na-

chází autobusová a trolejbusová zastávka. Zákazníci také mohou využít pla-

cené parkoviště přímo na náměstí Přemysla Otakara II. 

Níže uvedená tabulka vyčísluje veškeré náklady, které jsou spjaty s pronájmem 

provozovny. 

 

  

 

 

 

Položka Cena (Kč) 

Měsíční pronájem 25 000 

Energie 6 000 

Celkem za měsíc 31 000 

Tabulka 6 - náklady na pronájem provozovny; zdroj: vlastní zpracování 
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3.6 Technické a technologické řešení 

Pronajatý prostor je ve velice dobrém stavu a pro provoz kavárny bude potřeba 

pouze vymalovat a provést drobné stavební úpravy. 

Níže uvedená tabulka zobrazuje náklady na stavební práce. 

Stavební práce Náklad (Kč) 

Vymalování provozovny 9 000 

Aplikace imitace betonu 12 000 

Celkem 21 000 

                           

                               Tabulka 7 - Náklady na stavební úpravy; zdroj: vlastní zpracování 

 

Celý interiér kavárny bude laděn do moderního stylu. Cílem je, aby kavárna na 

hosty působila čistě a harmonicky. Z tohoto důvodu bude využita kombinace 

dřeva a betonu doplněná o zeleň. 

Vstupní části bude dominovat barový pult vyrobený z masivního dřeva. V pro-

storách kavárny bude rozmístěno několik dřevěných stolů se židlemi a křesly 

různých barev. Strop kavárny bude zdobit několik závěsných industriálních 

lustrů a zdi bude pokrývat imitace betonu. Prostor bude zútulněn obrazy, poli-

cemi s knihami a květinami. 

Tabulka č. 8 shrnuje veškeré náklady na vybavení kavárny.  
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Vybavení provozovny ks Cena/ks Cena s DPH celkem (Kč) 

Kávovar EC dvoupákový REDFOX 1 64 990 64 990 

Alveus dřez 1 2 980 2 980 

Aperol Sklenice 15 79 1 185 

Apetit Destini Sada příborů, 24 ks 2 229 458 

Barová židle LILA 4 2 750 11 000 

Barový pult  1 39 000 39 000 

Dezertní talíř DINERA 35 39 1 365 

Dezertní vidlička 35 18 630 

Hrnek DINERA 20 39 780 

Chladící vitrína NORDline RTR 160 1 14 350 14 350 

Kancelářské potřeby − 5 000 5 000 

Karafa se zátkou 20 79 1 580 

Křeslo KAROL 8 2 652 21 216 

Lednice NORDline USS 374  1 11 040 11 040 

Miska BACKIG, 4 ks 4 149 596 

Myčka na nádobí Beko DFN28422G 1 10 489 10 489 

Nábytek a osvětlení kanceláře − 14 000 14 000 

Nástěnná police vtwonen Allie 10 739 7 390 

Nootebok Dell Inspiron 14 2 16 490 32 980 

Ostatní menší vybavení (vývrtka, otvírák na lahve, šejkr, brčka, kelímky apod.) 
− 5 000 5 000 

Platební terminál 1 12 000 12 000 

Plátno Aveli nástěnné  1 1 468 1 468 

Pokladní systém LYNX AiO 1 24 188 24 188 

Sada nástěnných polic 5 kusů z masivní akácie a oceli 
2 4 269 8 538 

Sklenka na likér SVALKA, 6 ks 2 99 198 

Sklenice na pivo OMFATTANDE, 4 ks 3 79 237 

Sklenice POKAL 30 12 360 

Sklenka na bílé víno HEDERLIG 15 25 375 

Sklenka na červené víno HEDERLIG 15 25 375 

Smart Smoothie Vitality 1 4 990 4 990 

Spodní skříňka METOD/MAXIMERA 4 4 830 19 320 

Stůl COME 16 QLTD 13 2 300 29 900 

Šálek na espresso s podšálkem – IKEA 365+ 
35 49 1 715 

Šálek s podšálkem – VARDERA 15 79 1 185 

Talíř DINERA 20 79 1 580 

Tescoma Sklen. hrnek latte, 6ks 3 500 1 500 

Tiskárna Brother 1 5 000 5 000 

Pracovní pomůcky  − 7 000 7 000 

Výrobník ledu Eiszeit 1 7 349 7 349 

Závěsné svítidlo BASKET  6 1 460 8 760 

Židle KRIS 30 1 119 33 570 

Bezdrátový reproduktor MARSHALL 1 5 490 5 490 

Dekorace (květiny, obrazy) − 10 000 10 000 

Rychlovarná konvice NEDIS 1 1 289 1 289 

Čajová konvice VARDAGEN 10 199 1 990 

Celkem za vybavení      434 406 

 

Tabulka 8 - vybavení kavárny; zdroj: vlastní zpracování 
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Součástí vybavení kavárny je kávovar, který je možno odepisovat dle odpiso-

vých tříd. Kávovar spadá to druhé odpisové třídy a je odepisován po dobu pěti 

let. Hodnota odpisů je stanovena níže a následně je zohledněna ve finanční 

analýze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnoměrné odepisování kávovaru 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2021 57 841 7 149 7 149 

2022 43 380 14 461 21 610 

2023 28 919 14 461 36 071 

2024 14 458 14 461 50 532 

2025 0 14 460 64 990 

Tabulka 9 - odpis kávovaru; zdroj: vlastní zpracování 
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3.7 Organizace a režijní náklady 

Tato kapitola se bude zabývat organizační strukturou kavárny a vyčíslením re-

žijních nákladů na provoz kavárny.  

3.7.1 Organizační struktura 

Pro plynulý chod kavárny bude potřeba šest zaměstnanců. Níže je uvedena or-

ganizační struktura kavárny Planet Coffee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 - organizační struktura; zdroj: vlastní zpracování 
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3.7.2 Režijní náklady 

S provozem kavárny jsou také spjaté režijní náklady. Náklady, které bude nutné 

vynaložit na provoz kavárny, jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce.  

 

 

 

3.8 Lidské zdroje 

Lidský kapitál je řazen mezi nejdůležitější kapitál podniku. V případě náboru 

lidských zdrojů je důležité si stanovit požadavky jednotlivých pracovních pozic, 

zajistit vhodné místo inzerce, provést pohovory s vhodnými kandidáty a ná-

sledně vybrat takové uchazeče, kteří nejlépe splňují naše požadavky, a ty poté 

proškolit. 

Nabídka pracovních pozic bude vložena na dva portály, které se specializují na 

zprostředkovávání pracovních nabídek www. jobs.cz a www.práce.cz. Všichni 

přijatí zaměstnanci budou řádně proškoleni a seznámeni s provozním řádem 

provozovny. Provoz kavárny bude dvousměnný. Na každé směně bude vždy je-

den barista a jedna obsluha. 

 

 

Režijní náklady Náklady/měsíc (Kč) Náklady/rok (Kč) 

Internet 550 6 600 

Kancelářské potřeby 800 9 600 

Nájemné a energie 31 000 372 000 

Opravy a údržby 1 000 12 000 

Pojištění majetku ─ 2 200 

Telefon 600 7 200 

Zpracování účetnictví 2 000 24 000 

Celkem režijní náklady 35 950 433 600 

Tabulka 10 - režijní náklady; zdroj: vlastní zpracování 
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3.8.1  Specifikace jednotlivých pracovních pozic 

Majitel 

Hlavní pracovní náplní majitele bude nábor zaměstnanců, sestavování finanč-

ních plánů a zabezpečení obchodních vztahů s dodavateli. Majitel rovněž bude 

spravovat webové stránky kavárny a Facebook. 

Manažer 

Manažer prodejny bude kompletně odpovídat za celé řízení kavárny. Bude nést 

odpovědnost za zásoby, personál, inventuru a kvalitu zboží. Komunikace mezi 

manažerem a majitelem kavárny bude pro efektivní chod podniku klíčová. Je 

důležité nastavit efektivní reportování hlavních provozních výsledků ze strany 

manažera k majiteli. Majitel bude tedy pravidelně zásobován těmito informa-

cemi, na základě kterých bude moci zpracovávat finanční plán.  

Barista 

Hlavní pracovní náplní baristy bude příprava kávy, včetně údržby a čištění ká-

vovarů, příprava alkoholických i nealkoholických nápojů. Správný barista by měl 

mít dobré komunikační dovednosti, jelikož po celý pracovní den bude komuni-

kovat se zákazníky. Ve svém oboru by měl být znalý, aby dokázal poskytnout 

klíčové informace k podávaným nápojům a překvapit i některými zajímavostmi. 

Pro zaměstnance této pozice bude zajištěn baristický kurz. 

Obsluha 

Pro zabezpečení chodu kavárny budou přijati dva zaměstnanci na pozici ob-

sluha. Zaměstnanec na této pozici bude zodpovědný za obsluhu pokladny a 

roznos objednaných produktů. 

Brigádník 

Hlavní pracovní náplní brigádníka bude pořádání a organizování kvízů včetně 

výpomoci ostatním zaměstnancům kavárny. Brigádník bude zaměstnán na 
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dohodu o pracovní činnosti a předpokládá se, že bude docházet do kavárny 

každý týden na cca 20 hodin.  

V tabulce č. 11 jsou uvedeny celkové měsíční náklady na zaměstnance. 

Pracovní pozice 
Hrubá 
mzda 
(Kč) 

Náklady 
na SP 

24,8 % 
(Kč) 

Náklady 
na ZP 9 
% (Kč) 

Náklady pro 
firmu (Kč) 

Počet za-
městnanců 

Celkové 
mzdové ná-
klady (Kč) 

Manažer 33 000 8 184 2 970 44 154 1 44 154 

Barista 28 000 6 944 2 520 37 464 2 74 928 

Obsluha 25 000 6 200 2 250 33 450 2 66 900 

Brigádník 9 600 2 381 864 12 845 1 12 845 

Celkové měsíční náklady na zaměstnance 198 827 

 

 Pro všechny zaměstnance kavárny bude zajištěno školení bezpečnosti práce a 

požární ochrany. Zaměstnanci, kteří nastoupí na pozici baristy budou mít zajiš-

těn baristický kurz. Níže uvedená tabulka shrnuje náklady na tato školení. 

 

 

 

 

3.9 Finanční a ekonomická analýza 

Tato kapitola je řazena mezi nejdůležitější kapitoly studie proveditelnosti, ne-

boť se zde rozhoduje, zda projekt bude realizován či nikoliv. Finanční analýza je 

provedena pro pětileté období a pro co největší vypovídající hodnotu byly po-

užity tři scénáře – realistický, optimistický a pesimistický, viz. kapitola 3.3.1.  

 

3.9.1 Způsob financování projektu 

Projekt bude financován vlastním i cizím kapitálem. Celkové náklady na projekt 

činí 928 506 Kč. Částka 470 000 Kč bude financována cizím kapitálem, a to ban-

kovním úvěrem. Zbývající část investice bude pokryta vlastním kapitálem. 

Tabulka 11 - měsíční mzdové náklady; zdroj: vlastní zpracování 

Položka Roční náklady (Kč) 

Zaškolení BOZP a PO 700 

Baristický kurz (2 zaměstnanci) 8 400 

Celkem 9 100 

Tabulka 12 - náklady na školení; zdroj: vlastní zpracování 
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Úvěr bude poskytnut od společnosti Komerční banka, a. s. s úrokovou mírou 3,8 

% a bude splácen 5 let. Splátka jistiny za rok činí 94 000 Kč. Nákladové úroky 

jsou vyčísleny ve výkazu zisku a ztrát. 

3.9.2 Zakladatelský rozpočet 

Níže uvedená tabulka shrnuje veškeré předpokládané náklady na tento projekt. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že na otevření kavárny bude nutné vynaložit 

částku nejméně 478 506 Kč. Dále je nutné počítat se zásoby a s penězi v po-

kladně či na bankovním účtu, které je nezbytné do začátku podnikání vložit. Do 

zásob bude vloženo 50 000 Kč a do pokladny či na bankovní účet bude vložena 

částka 400 000 Kč. 

 

Nákladová položka Cena (Kč) 

Založení živnosti 1 000 

Vybavení kavárny 434 406 

Úpravy interiéru provozovny 21 000 

Logo + cedule firmy  9 000 

Vytvoření a tisk jídelních a nápojových lístků 4 000 

Školení a kurzy zaměstnanců 9 100 

Celkové pořizovací náklady    478 506  

 

 

 

 

 

Tabulka 13 - investice do projektu; zdroj: vlastní zpracování 
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3.9.3 Výkaz zisku a ztrát 

Následující část je věnována výkazu zisku a ztrát. Každý ze scénářů zde počítá s předpoklady popsanými v kapitole 3.3.1, které 

modifikují návštěvnost a konzumaci zákazníků. Tento účetní výkaz byl vytvořen pro prvních pět let provozu, neboť zadavatel 

studie proveditelnosti v dalších letech zvažuje podnikání ve vlastním obchodním prostoru. První rok je zkrácený, jelikož ote-

vření podniku je naplánováno na 15. 3. 2021. Aby výsledky měly co největší vypovídající hodnotu, byly zde použity tři možné 

scénáře – realistický, optimistický a pesimistický.  

 

Výkaz zisků a ztrát (Kč)   2021 2022 2023 2024 2025 

Tržby z prodeje            2 714 723       4 204 873      4 805 922       5 399 047       6 000 096  

Režijní náklady               773 016          433 600         433 600          433 600          433 600  

Osobní náklady            1 789 441       2 385 922      2 385 922       2 385 922       2 385 922  

Náklady na materiál               819 182       1 274 893      1 457 947       1 636 048       1 819 101  

Odpisy                    7 149            14 461            14 461            14 461             14 460  

EBIT  -            674 065            95 997         513 993          929 016       1 347 013  

Nákladové úroky                  17 860            14 288            10 716              7 144               3 572  

EBT  -            691 925            81 709         503 277          921 872       1 343 441  

Daň                           -              15 525            95 623          175 156          255 254  

EAT   -            691 925            66 185         407 654          746 717       1 088 187  
                                                                          Tabulka 14 - výkaz zisku a ztrát, realistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Výše zobrazená tabulka zachycuje jednotlivé položky výkazu zisku a ztrát realistického scénáře kavárny. Autorka studie pro-

veditelnosti uvažuje každoroční nárůst návštěvnosti kavárny o 5 %, s čímž jsou spojeny každoročně se navyšující tržby. S růs-

tem tržeb se zvyšují i vynaložené náklady na materiál. Osobní a režijní náklady vycházejí z předchozích kapitol a jejich mezi-

měsíční nárůst se nepředpokládá, jsou tedy konstantní. Do režijních nákladů v prvním roce byl zahrnut majetek kavárny, který 

nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Součástí režijních nákladů v prvním roce jsou také náklady, které souvisí s otevřením kavárny a 

jsou vypsány v kapitole 3.9.2. Kavárna pouze odepisuje kávovar, který spadá do druhé odpisové třídy a je odepisován pět let. 

S cizím kapitálem jsou spjaty nákladové úroky, které jsou také zachyceny ve výkazu zisku a ztrát. V případě, že hodnota zisku 

před zdaněním není kladná, tak podnik není zatížen platbou daně. Při realistickém scénáři je první rok ztrátový, avšak ve dru-

hém roce se čistý zisk překlopí již do kladných hodnot. 

 

Výkaz zisků a ztrát (Kč) 2021 2022 2023 2024 2025 

Tržby z prodeje            3 729 175       5 658 091      6 357 736       7 065 306       7 772 876  

Režijní náklady               773 016          433 600         433 600          433 600          433 600  

Osobní náklady            1 789 441       2 385 922      2 385 922       2 385 922       2 385 922  

Náklady na materiál            1 176 882       1 793 000      2 012 983       2 237 918       2 462 853  

Odpisy                    7 149            14 461            14 461            14 461             14 460  

EBIT  -              17 313       1 031 108      1 510 770       1 993 405       2 476 041  

Nákladové úroky                  17 860            14 288            10 716              7 144               3 572  

EBT  -              35 173       1 016 820      1 500 054       1 986 261       2 472 469  

Daň                           -            193 196         285 010          377 390          469 769  

EAT   -              35 173          823 624      1 215 044       1 608 872       2 002 700  
                                                                      Tabulka 15 - výkaz zisku a ztrát, optimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 15 zobrazuje položky výkazu zisku a ztrát optimistického scénáře. Stejně jako u realistického scénáře je uvažován 

meziroční nárůst návštěvnosti o 5 %. S rostoucími tržbami se rovněž zvyšují náklady na materiál. Režijní a mzdové náklady jsou 

totožné jako ve scénáři realistickém. Je zde odepisován taktéž pouze kávovar. Optimistický scénář také uvažuje cizí kapitál, a 

tedy i ve výkazu zisku a ztrát optimistického scénáře jsou promítnuty nákladové úroky. Kromě prvního roku je podnik zatížen 

platbou daně.  

 

Výkaz zisků a ztrát (Kč) 2021 2022 2023 2024 2025 

Tržby z prodeje            2 075 350       3 305 565      3 842 702       4 401 142       4 951 658  

Režijní náklady               773 016          433 600         433 600          433 600          433 600  

Osobní náklady            1 789 441       2 385 922      2 385 922       2 385 922       2 385 922  

Náklady na materiál               610 017          974 571      1 132 495       1 298 796       1 460 145  

Odpisy                    7 149            14 461            14 461            14 461             14 460  

EBIT  -        1 104 273  -       502 988  -      123 776          268 363          657 532  

Nákladové úroky                  17 860            14 288            10 716              7 144               3 572  

EBT  -        1 122 133  -       517 276  -      134 492          261 219          653 960  

Daň                           -                       -                      -              49 632          124 252  

EAT   -        1 122 133  -       517 276  -      134 492          211 588          529 708  
                                                                                           Tabulka 16 - výkaz zisku a ztrát, pesimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Výše zpracovaný výkaz zisku a ztrát zobrazuje pesimistický scénář. V tomto pří-

padě autorka opět uvažuje meziroční nárůst návštěvnosti kavárny o 5 % a s tím 

spojený nárůst tržeb i nákladů. Stejně jako v předchozích scénářích, se i v tomto 

výkazu zisku a ztrát počítá s režijními náklady, osobními náklady, odpisy, nákla-

dovými úroky a s daní ze zisku. Z výše sestaveného výkazu zisku a ztrát je 

zřejmé, že první tři roky kavárna nedosahuje zisku. Kavárna začne generovat 

zisk až od čtvrtého provozního roku. 
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3.9.4 Cash flow 

Pro výpočet cash flow byla zvolená nepřímá metoda. V prvním roce je vyčíslena 

investice v hodnotě 64 990 Kč. V této částce je zahrnut dlouhodobý hmotný ma-

jetek kavárny. Ostatní položky, které spadají do pořizovacích nákladů projektu 

jsou již zahrnuty v prvním roce výkazu zisku a ztrát. 

Výpočet diskontovaného cash flow je závislý na stanovené diskontní míře. Dis-

kontní míra byla zvolena na 7 %. Diskontní míra byla stanovena na základě kon-

zultace s odborníkem, který se věnuje této problematice. 

Následující tabulky zobrazují výpočet cash flow nepřímou metodou pro 

všechny uvažované scénáře, tj. realistický, optimistický a pesimistický. Rovněž 

pod každou tabulkou cash flow je zobrazen tok diskontovaného cash flow, ku-

mulovaného cash flow a kumulovaného diskontovaného cash flow. 
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Položka  2021 2021 2022 2023 2024 2025 

IN -64 990           

EAT   -691 925 66 185 407 654 746 717 1 088 187 

Odpisy   7 149 14 461 14 461 14 461 14 460 

Nezaplacená daň   0 15 525 80 098 79 533 80 098 

Nezaplacené mzdy min. období   198 827 0 0 0 0 

Změna stavu zásob   2 500 2 625 2 756 2 894 3 039 

Úmor   94 000 94 000 94 000 94 000 94 000 

CF   -582 449 -455 405 457 743 817 1 085 706 
                                                                                       Tabulka 17 - cash flow realistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 18 je zřejmé, že v případě kumulovaného cash flow i kumulovaného diskontovaného cash flow se investice navrátí 

po třetím roce podnikání. 

 

 

 

 
1 1 2 3 4 5 

INVESTICE -64 990           

CF -64 990 -582 449 -455 405 457 743 817 1 085 706 

DCF -64 990 -544 345 -397 330 974 567 454 774 094 

Kumulované CF -64 990 -647 439 -647 894 -242 437 501 379 1 587 086 

Kumulované DCF -64 990 -609 335 -609 732 -278 759 288 695 1 062 789 

Tabulka 18 - diskontované cash flow, kumulovaného cash flow, kumulované diskontované cash flow, realistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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                                                                      1 1 2 3 4 5 

INVESTICE -64 990           

CF -64 990 74 303 934 656 1 224 563 1 618 818 2 012 501 

DCF -64 990 69 442 816 364 999 608 1 234 988 1 434 885 

Kumulované CF -64 990 9 313 943 969 2 168 532 3 787 350 5 799 850 

Kumulované DCF -64 990 4 452 820 816 1 820 425 3 055 413 4 490 298 
                       Tabulka 20 - diskontované cash flow, kumulované cash flow, kumulované diskontované cash flow optimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 

 

V případě optimistického scénáře se investice navrátí během prvního roku provozu kavárny, jelikož hodnoty kumulovaného 

cash flow a kumulovaného diskontovaného cash flow jsou kladné již v prvním roce.                           

 

 

 

Položka  2021 2021 2022 2023 2024 2025 

IN -64 990           

EAT   -35 173 823 624 1 215 044 1 608 872 2 002 700 

Odpisy   7 149 14 461 14 461 14 461 14 460 

Nezaplacená daň   0 193 196 91 815 92 379 92 379 

Nezaplacené mzdy min. období   198 827 0 0 0 0 

Změna stavu zásob   2 500 2 625 2 756 2 894 3 039 

Úmor   94 000 94 000 94 000 94 000 94 000 

CF   74 303 934 656 1 224 563 1 618 818 2 012 501 
Tabulka 19 - cash flow optimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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V případě pesimistického scénáře je zřejmé, že se investice během pětiletého provozu kavárny nenavrátí.  

 

Položka  2021 2021 2022 2023 2024 2025 

IN -64 990           

EAT   -1 122 133 -517 276 -134 492 211 588 529 708 

Odpisy   7 149 14 461 14 461 14 461 14 460 

Nezaplacená daň         43 952 74 621 

Nezaplacené mzdy min. období   198 827 0 0 0 0 

Změna stavu zásob   2 500 2 625 2 756 2 894 3 039 

Úmor   94 000 94 000 94 000 94 000 94 000 

CF   -1 012 657 -599 440 -216 787 173 107 521 749 

Tabulka 21 - cash flow pesimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 

 1 1 2 3 4 5 

INVESTICE -64 990           

CF -64 990 -1 012 657 -599 440 -216 787 173 107 521 749 

DCF -64 990 -946 408 -523 574 -176 963 132 062 372 000 

Kumulované CF -64 990 -1 077 647 -1 677 087 -1 893 875 -1 720 768 -1 199 019 

Kumulované DCF -64 990 -1 011 398 -1 534 973 -1 711 936 -1 579 874 -1 207 873 

Tabulka 22 - diskontované cash flow, kumulované cash flow, kumulované diskontované cash flow; zdroj: vlastní zpracování 
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3.9.5 Rozvaha 

 V následujících tabulkách je možné vidět rozvahu pro jednotlivé scénáře kavárny. Do jednotlivých rozvah byly vždy promítnuty výsledky 

z dalších účetních výkazů (VZZ a CF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

Aktiva 
Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

  
Pasiva 

Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

Dlouhodobý maje-
tek 64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 

0 
  Vlastní kapitál 458 506 -233 419 -167 235 240 420 987 136 2 075 323 

 DHM  64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 0   ZK 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 

 Oběžná aktiva  863 516 283 567 285 737 693 950 1 440 661 2 529 406   VH minulých let  0 0 -691 925 -625 741 -218 086 528 630 

 Zásoby  50 000 52 500 55 125 57 881 60 775 63 814   VH běžné 0 -691 925 66 185 407 654 746 717 1 088 187 

 BÚ/pokladna  813 516 231 067 230 612 636 069 1 379 885 2 465 592   Cizí zdroje 470 000 574 827 496 352 482 449 467 983 454 081 

                Úvěr 470 000 376 000 282 000 188 000 94 000 0 

                Závazky zam. 0 198 827 198 827 198 827 198 827 198 827 

                Závazky ost. 0 0 15 525 95 623 175 156 255 254 

 Aktiva celkem  928 506 341 408 329 117 722 869 1 455 119 2 529 406   Pasiva celkem 928 506 341 408 329 117 722 869 1 455 119 2 529 406 

Aktiva 
Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

  
Pasiva 

Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

Dlouhodobý 
majetek 64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 

0 
  Vlastní kapitál 458 506 423 333 1 246 957 2 462 001 4 070 873 6 073 573 

 DHM  64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 0   ZK 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 

 Oběžná aktiva  863 516 940 319 1 877 600 3 104 919 4 726 631 6 742 170   VH minulých let  0 0 -35 173 788 451 2 003 495 3 612 367 

 Zásoby  50 000 52 500 55 125 57 881 60 775 63 814   VH běžné 0 -35 173 823 624 1 215 044 1 608 872 2 002 700 

 BÚ/pokladna  813 516 887 819 1 822 475 3 047 038 4 665 856 6 678 356   Cizí zdroje 470 000 574 827 674 023 671 837 670 216 668 596 

                Úvěr 470 000 376 000 282 000 188 000 94 000 0 

                Závazky zam. 0 198 827 198 827 198 827 198 827 198 827 

                Závazky ost. 0 0 193 196 285 010 377 390 469 769 

 Aktiva celkem  928 506 998 160 1 920 980 3 133 838 4 741 089 6 742 170   Pasiva celkem 928 506 998 160 1 920 980 3 133 838 4 741 089 6 742 170 

Tabulka 23 - Rozvaha realistický scénář; zdroj vlastní zpracování 

Tabulka 24 - Rozvaha optimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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Aktiva 

Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

  
Pasiva 

Počáteční 
rozvaha 

2021 
2021 2022 2023 2024 2025 

Dlouhodobý ma-
jetek 64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 

0 
  Vlastní kapitál 458 506 -663 627 -1 180 903 -1 315 396 -1 103 808 -574 100 

 DHM  64 990 57 841 43 380 28 919 14 458 0   ZK 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 458 506 

 Oběžná aktiva  863 516 -146 641 -743 456 -957 487 -775 807 -251 019   VH minulých let  0 0 -1 122 133 -1 639 409 -1 773 902 -1 562 314 

 Zásoby  50 000 52 500 55 125 57 881 60 775 63 814   VH běžné 0 -1 122 133 -517 276 -134 492 211 588 529 708 

 BÚ/pokladna  813 516 -199 141 -798 581 -1 015 369 -836 582 -314 833   Cizí zdroje 470 000 574 827 480 827 386 827 342 458 323 079 

                Úvěr 470 000 376 000 282 000 188 000 94 000 0 

                Závazky zam. 0 198 827 198 827 198 827 198 827 198 827 

                Závazky ost. 0 0 0 0 49 632 124 252 

 Aktiva celkem  928 506 -88 800 -700 076 -928 568 -761 349 -251 019   Pasiva celkem 928 506 -88 800 -700 076 -928 569 -761 349 -251 021 

Tabulka 25 - Rozvaha pesimistický scénář; zdroj: vlastní zpracování 
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3.9.6 Hodnocení efektivnosti investice 

Pro hodnocení efektivnosti investice byly vybrány tyto ukazatelé: čistá sou-

časná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), doba návratnosti a dis-

kontovaná doba návratnosti. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny vý-

sledky jednotlivých ekonomických ukazatelů pro daný scénář. 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV) byla spočítaná na základě diskontovaného toku 

cash flow pro období 2021–2025. Investici je možné přijmout, pokud je NPV>0. 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento neboli IRR nám udává roční výnos investice. Pokud 

chceme, aby nám projekt tvořil zisk, musí být vnitřní výnosové procento větší 

než diskontní míra. 

Doba návratnosti investice 

V rámci hodnocení investice jsem zohledňovala dobu návratnosti jak prostou, 

tak i diskontovanou. Prostá návratnost pracuje pouze s kumulovaným cash 

flow. Kdežto diskontovaná návratnost pracuje s diskontovaným kumulovaným 

cash flow, tudíž zohledňuje hodnotu peněz v čase a je tedy reálnějším ekono-

mickým ukazatelem. Platí, že diskontovaná návratnost je vždy delší než návrat-

nost prostá. U projektu je žádoucí, aby doby návratnosti byly kratší než život-

nost projektu. 

 

Ekonomické ukazatelé Realistický Optimistický Pesimistický 

Prostá doba návratnosti 3,33 let 0,87 let 7,20 let 

Diskontovaná doba návratnosti 3,49 let 0,94 let 8,64 let 

Vnitřní výnosové procento 45 % 401 % -27 % 

Čistá současná hodnota 1 062 789 Kč 4 490 298 Kč -1 207 873 Kč 

                        Tabulka 26 - výsledky ekonomických ukazatelů; zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v případě realistického i optimistického 

scénáře je vhodné projekt realizovat, neboť jsou splněny podmínky přijetí uka-

zatelů hodnocení investice.  

V případě pesimistického scénáře není vhodné projekt realizovat, neboť nejsou 

splněny podmínky přijetí jednotlivých ukazatelů hodnocení investice. Investice 

by se v tomto scénáři navrátila po pátém roce provozu kavárny. Autorka zá-

měrně nastavila hodnocení investice na 5 let, jelikož po pátém roce provozu 
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kavárny by chtěla podnik rozšířit a zabezpečit si své vlastní prostory. Cílem je 

také vlastní výroba a příprava produktů. 

 

3.10 Vyhodnocení studie 

Tento projekt byl realizován za účelem založení kavárny v Českých Budějovi-

cích. Z provedeného kvantitativního výzkumu bylo zjištěno, že zájem o novou 

kavárnu v Českých Budějovicích je velký. Koncept této kavárny je založen na 

kvalitních surovinách, profesionální obsluze a kladnému vztahu k životnímu 

prostředí.  

Pro co největší vypovídající hodnotu projektu byly zvoleny tři scénáře: realis-

tický, optimistický a pesimistický. Každý ze scénářů má jasně stanovené před-

poklady zohledňující různé odhady návštěvnosti a tržeb. 

Dle finanční analýzy a hodnocení projektu se ukázalo, že daný podnikatelský 

záměr je vhodné realizovat jak v případě optimistického, tak i realistického scé-

náře. V obou scénářích se investice navrátí během životnosti projektu, čistá 

současná hodnota je větší než nula a vnitřní výnosové procento je vyšší než 

diskontní míra.  

Výsledky optimistického scénáře vykazují prostou návratnost 0,87 let a diskon-

tovanou návratnost 0,94 let. Čistá současná hodnota dosahuje hodnoty 4 490 

298 Kč a vnitřní výnosové procento je rovno 401 %. 

Výsledky realistického scénáře jsou následující. Prostá návratnost vychází 3,33 

let a diskontovaná návratnost 3,49 let. Čistá současná hodnota dosahuje 1 062 

789 Kč. Vnitřní výnosové procento činí 45 %. 

V případě pesimistického scénáře není vhodné projekt realizovat. Nicméně 

pravděpodobnost nastání tohoto scénáře se nepovažuje za extrémně vysokou. 

Tento scénář není návratný během pětileté životnosti projektu, avšak při zacho-

vání finančních výsledků posledního roku bylo vypočítáno, že se investice na-

vrátí nejdříve během osmého roku životnosti projektu. IRR v pesimistickém scé-

náři během pětileté životnosti projektu vychází –27 % a NPV –1 207 873 Kč. 
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3.11 Implementace projektu 

Pro zobrazení činností projektu byl využit Ganttův diagram. Níže vytvořený Ganttův diagram znázorňuje celý průběh realizace 

projektu. Z diagramu můžeme vyčíst veškeré klíčové činnosti projektu, od založení živnosti až po otevření kavárny. Součástí 

diagramu je i zobrazení kritické cesty projektu.  

 

 

 

                                                                                                                      Obrázek 13 - ganttův diagram; zdroj: vlastní zpracování 
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3.12 Analýza rizik 

Každý projekt je během svého životního cyklu ohrožen řadou různých rizik. Tato 

rizika se liší závažností dopadu na projekt a pravděpodobností výskytu. S poro-

zuměním a seznámením se s veškerými potenciálními riziky nám pomůže ana-

lýza rizik. Na základě této analýzy se snažíme vytvářet opatření, která sníží prav-

děpodobnost výskytu či závažnost již definovaných rizik. Ne všechna rizika lze 

eliminovat, nicméně je třeba o nich vědět a být připraven na jejich řešení v pří-

padě jejich výskytu.  

V rámci analýzy rizik je definováno několik rizik, která by mohla ohrozit tento 

projekt. Výčet těchto rizik je zobrazen v tabulce č. 27. V tabulce je ohodnocena 

pravděpodobnost výskytu a dopad rizika na projekt. K hodnocení rizika byla po-

užita bodová stupnice od 1 do 5, kdy stupeň jedna vykazuje velmi nízkou prav-

děpodobnost výskytu a velmi nízký dopad rizika na projekt, naopak stupeň pět 

udává velmi vysokou pravděpodobnost výskytu a velmi vysoký dopad rizika na 

projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

Potenciální rizika projektu jsou také zobrazena v níže uvedené matici rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

Označení rizika Identifikace rizika 
Pravděp. vý-

skytu 
Dopady 

1. Snížení poptávky 2 5 

2. 
Dlouhodobá nemoc zaměst-

nance 
2 4 

3. Vstup nového konkurenta 3 2 

4. Zvýšení cen na straně vstupů 2 3 

5. Vyhoření, vytopení apod. 1 5 

6. Růst cen nájemného 2 2 

7. 
Ekonomická krize (růst úroko-

vých měr, zvýšení inflace) 
2 4 

Tabulka 27 - identifikace rizik; zdroj: vlastní zpracování 

  

   Dopad rizika     

Velmi 
nízký 

Nízký Střední Vysoký 
Velmi 

vy-
soký 

P
ra

vd
ěp

o
d

o
b

n
o

st
 

ri
zi

ka
 

Velmi vysoká           

Vysoká           

Střední   3       

Nízká   6 4 2;7 1 

Velmi nízká         5 

                        Obrázek 14 - matice rizik; zdroj: vlastní zpracování 
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Jako první riziko bylo definováno riziko snížení poptávky. Potenciální snížení po-

ptávky by mělo přímý vliv na provozní zisky kavárny a toto riziko je tedy pova-

žováno za významné. Výskyt tohoto rizika však vnímám jako nepravděpodobný, 

jelikož díky naší rozsáhle marketingové kampani, kvalitním produktům, profe-

sionálnímu přístupu a řadě zábavných i vzdělávacích akcí naopak očekáváme 

neustálý růst poptávky. Kavárna je navíc situována v takovém prostředí, kde se 

pokles poptávky, až na výjimečné události, neočekává. 

Dalším rizikem je dlouhodobá nemoc zaměstnanců. Jedná se o situaci, která 

nenastává příliš často, avšak její dopad může být na efektivní provoz kavárny 

významný. Je vždy nutno s touto možností výskytu této situace počítat. 

V dnešní rychle se rozvíjející dynamické společnosti neustále vznikají nové 

podniky a nové nápady, což znamená, že vstup nových konkurentů na trh 

v hojně navštěvovaných oblastech je pravděpodobný. Dopad této situace na 

provoz naší kavárny silně závisí na zaměření a kvalitě nového konkurenta. Opět 

vzhledem k vynikajícím službám a produktu naší kavárny nepředpokládáme, že 

by nás tato situace měla výrazně ovlivnit, i když určitý pokles návštěvnosti je 

pravděpodobně nevyhnutelný. Jako dodatečné opatření proti tomuto riziku 

hodláme provádět pravidelnou analýzu trhu a neustále přizpůsobovat naše 

služby i produkty požadavkům zákazníku. 

Jako opatření proti zvyšování cen ze strany dodavatelů se budeme snažit uza-

vírat dlouhodobé kontrakty s našimi dodavateli, ve kterých budou ceny pevně 

stanoveny a s dodavateli budeme udržovat profesionální a přátelský vztah. 

Pravděpodobnost výskytu této situace v nejbližší době nepředpokládáme vy-

sokou, ale případný dopad na ceny našich produktů by byl značný.  

Extrémní situace jako vyhoření či vytopení kavárny jsou velice nepravděpo-

dobné, ovšem případný dopad na provoz kavárny by byl obrovský. Pro snížení 

šance výskytu těchto nešťastných událostí je nutno dodržovat základní pravidla 

bezpečnosti, mít vyškolený personál a mít podnik pojištěný.  

Jako další riziko byl identifikován potenciální růst cen nájemného, jehož dopad 

by nebyl zanedbatelný, ale pravděpodobnost výskytu jsem stanovila jako ne-

pravděpodobnou. Jako opatření proti tomuto riziku si hodláme udržovat fi-

nanční rezervy a stanovení maximálního možného navýšení nájmu v nájemní 

smlouvě.  

V neposlední řadě je nutno počítat s možností výskytu ekonomické krize. 

Obecně se toto riziko předpokládá za velice nepravděpodobné ovšem vzhle-

dem k dnešní situaci to vypadá, že kavárna zahájí provoz během ekonomické 

krize. Jako opatření je opět zavedena tvorba finančních rezerv. Dopad ekono-

mické krize na provoz kavárny může být velice závažný (pokles poptávky ze 
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strany zákazníků, narušení dodavatelských řetězců, nutnost propouštět za-

městnance atd.) 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování studie proveditelnosti a vyhodno-

cení realizovatelnosti vybraného podniku.  

Při tvorbě studie proveditelnosti bylo postupováno dle literární rešerše. Nejprve 

byla rozebraná problematika projektového řízení, kde byly vymezeny definice 

a životní cyklus projektu. Každý projekt je charakterizován životním cyklem, 

v jehož předinvestiční fázi je vypracovávána studie proveditelnosti. Zbytek te-

oretické části byl věnován jednotlivým pasážím studie proveditelnosti. 

Praktická část, tedy studie proveditelnosti, je zpracovaná na základě načerpa-

ných poznatků z teoretické části a věnuje se hlavnímu cíli diplomové práce.  

Jednou z neobsáhlejších kapitol je analýza trhu. Z provedeného kvantitativního 

šetření bylo zjištěno, že obyvatelé Českých Budějovic o daný podnikatelský zá-

měr mají zájem. 

Z provedené PESTLE analýzy je zřejmé, že se kavárna musí řídit některými zá-

kony a vyhláškami. Makroprostředí je dále charakterizováno daňovou zátěží, se 

kterou každý podnikatel v České republice musí počítat.  

SWOT analýza odhalila, že mezi silné stránky kavárny patří kvalitní nabídka pro-

duktů, profesionální přístup personálu, moderní prostředí, pořádání přednášek 

a kvízů, podpora neziskové organizace, lokalita kavárny a v neposlední řadě 

kladný vztah k ochraně životního prostředí. Naopak hrozbou pro kavárnu může 

být vstup nového konkurenta, ztráta prostotu provozovny a fluktuace zaměst-

nanců. 

Nabízené produkty kavárny Planet Coffee budou prodávány přímo konečným 

spotřebitelům na trhu B2C. Kavárna bude cílit zejména na studenty, pracující 

lidi, matky na mateřské dovolené a na důchodce Českých Budějovic a okolí. 

Z Porterova modelu pěti konkurenčních sil je patrné, že kavárna Planet Coffee 

má v Českých Budějovicích dva hlavní přímé konkurenty, kteří mají podobný 

koncept. 

Pro zabezpečení plynulého chodu kavárny je zapotřebí šest pracovníků. Ka-

várna Planet Coffee bude zaměstnávat pět pracovníků na hlavní pracovní po-

měr a jeden zaměstnanec bude zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti.  

Z nabídky pronájmů obchodních prostorů v centru Českých Budějovic, si au-

torka po pečlivém zvážení vybrala právě jeden prostor v ulici u Černé věže. 

Tento prostor byl vybrán z důvodu nejlepšího poměru lokalita/cena/velikost.  
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Dle sestaveného implementačního plánu je patrné, že založení kavárny bude 

trvat 10 týdnů.                                                                         

Při zakládání podniku je nutné brát v úvahu možná rizika, která daný projekt 

mohou ohrozit. Ze závěrečné kapitoly je zřejmé, že největší dopad na tento pro-

jekt by mohla mít snížená poptávka a živelné pohromy. 

Ze závěru ekonomické analýzy daného podnikatelského záměru vyplývá, že 

projekt lze doporučit k realizaci. Provoz projektu se předpokládá dle realistic-

kého scénáře, jehož ekonomické výsledky jsou velice příznivé. Dle tohoto nej-

pravděpodobnějšího scénáře je podnikatelský záměr rentabilní, návratný bě-

hem životnosti projektu s vysokým vnitřním výnosovým procentem a kladnou 

čistou současnou hodnotou.  
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Příloha č. 1 - Odhad denních tržeb a nákladů 

 Realistický scénář 2022 

Denní tržby 2022 

2022 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 55 368 2 162 

Espresso Lungo 39 8 28 211 1 081 

Espresso Machciato 44 7 14 92 610 

Cappuccino 48 11 32 350 1 535 

Latte Machciato 52 15 32 488 1 663 

Flat white 52 18 3 56 166 

Frappé 49 13 3 42 157 

Vídeňská káva 50 13 3 40 160 

Alžírská káva 60 14 1 15 64 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 14 133 624 

Horká čokoláda 47 23 4 96 200 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 12 235 434 

Džus 39 23 5 123 208 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 15 90 478 

Domácí limonáda 55 10 16 154 880 

Karafa s vodou (1l) 32 1 17 17 546 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 60 85 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 7 249 306 

Aperol Spritz 75 30 9 256 640 

Tvrdý alkohol 57 13 1 14 61 

Celkem nápoje 933 300 274 3 086 12 059 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 7 231 323 

Plněné bagety 58 39 10 386 574 

Saláty 85 47 6 279 505 

Chlebíčky 35 20 11 211 370 

Zákusky 47 35 24 832 1 117 

Zdravé zákusky 51 39 11 438 572 

Celkem občerstvení 325 215 68 2377 3461 

      

Celkem vše 1 258 515 342 5463 15520 
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Realistický scénář 2023 

Denní tržby 2023 

2023 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 63 420 2 470 

Espresso Lungo 39 8 32 241 1 235 

Espresso Machciato 44 7 16 105 697 

Cappuccino 48 11 37 400 1 754 

Latte Machciato 52 15 37 557 1 900 

Flat white 52 18 4 64 190 

Frappé 49 13 4 48 179 

Vídeňská káva 50 13 4 46 183 

Alžírská káva 60 14 1 17 73 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 16 152 712 

Horká čokoláda 47 23 5 110 229 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 13 268 496 

Džus 39 23 6 140 237 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 17 102 546 

Domácí limonáda 55 10 18 175 1 005 

Karafa s vodou (1l) 32 1 19 19 624 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 68 97 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 9 284 350 

Aperol Spritz 75 30 10 292 731 

Tvrdý alkohol 57 13 1 16 69 

Celkem nápoje 933 300 313 3 525 13 776 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 8 265 371 

Plněné bagety 58 39 11 443 659 

Saláty 85 47 7 320 579 

Chlebíčky 35 20 12 242 424 

Zákusky 47 35 27 954 1 281 

Zdravé zákusky 51 39 13 502 657 

Celkem občerstvení 325 215 78 2726 3971 

      

Celkem vše 1258 515 391 6251 17747 
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Realistický scénář 2024 

Denní tržby 2024 

2024 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 71 472 2 778 

Espresso Lungo 39 8 36 271 1 389 

Espresso Machciato 44 7 18 118 783 

Cappuccino 48 11 41 450 1 972 

Latte Machciato 52 15 41 627 2 137 

Flat white 52 18 4 72 214 

Frappé 49 13 4 54 201 

Vídeňská káva 50 13 4 52 205 

Alžírská káva 60 14 1 19 82 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 18 171 801 

Horká čokoláda 47 23 5 124 257 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 15 301 557 

Džus 39 23 7 158 267 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 19 115 614 

Domácí limonáda 55 10 21 197 1 130 

Karafa s vodou (1l) 32 1 22 22 701 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 77 110 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 10 320 393 

Aperol Spritz 75 30 11 328 822 

Tvrdý alkohol 57 13 1 18 78 

Celkem nápoje 933 300 352 3 964 15 492 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 8 296 414 

Plněné bagety 58 39 13 494 735 

Saláty 85 47 8 357 646 

Chlebíčky 35 20 14 270 473 

Zákusky 47 35 30 1 064 1 429 

Zdravé zákusky 51 39 14 560 732 

Celkem občerstvení 325 215 87 3041 4429 

      

Celkem vše 1258 515 439 7005 19921 
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Realistický scénář 2025 

 

 

Denní tržby 2025 

2025 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 79 525 3 085 

Espresso Lungo 39 8 40 301 1 543 

Espresso Machciato 44 7 20 131 870 

Cappuccino 48 11 46 500 2 191 

Latte Machciato 52 15 46 696 2 373 

Flat white 52 18 5 80 237 

Frappé 49 13 5 60 224 

Vídeňská káva 50 13 5 58 228 

Alžírská káva 60 14 2 21 91 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 20 190 890 

Horká čokoláda 47 23 6 138 286 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 17 335 619 

Džus 39 23 8 175 297 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 21 128 682 

Domácí limonáda 55 10 23 219 1 255 

Karafa s vodou (1l) 32 1 24 24 779 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 85 122 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 11 355 437 

Aperol Spritz 75 30 12 365 913 

Tvrdý alkohol 57 13 2 20 87 

Celkem pití 933 300 391 4 404 17 209 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 9 330 461 

Plněné bagety 58 39 14 551 819 

Saláty 85 47 8 398 720 

Chlebíčky 35 20 15 301 527 

Zákusky 47 35 34 1 187 1 593 

Zdravé zákusky 51 39 16 624 816 

Celkem občerstvení 325 215 97 3391 4936 

      

Celkem vše 1258 515 488 7795 22145 
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Optimistický scénář 2022 

Denní tržby 2022 

2022 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 71 474 2 786 

Espresso Lungo 39 8 36 272 1 393 

Espresso Machciato 44 7 18 119 786 

Cappuccino 48 11 41 451 1 978 

Latte Machciato 52 15 41 628 2 143 

Flat white 52 18 4 72 214 

Frappé 49 13 4 54 202 

Vídeňská káva 50 13 4 52 206 

Alžírská káva 60 14 1 19 82 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 18 172 804 

Horká čokoláda 47 23 5 124 258 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 15 302 559 

Džus 39 23 7 158 268 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 19 115 615 

Domácí limonáda 55 10 21 198 1 133 

Karafa s vodou (1l) 32 1 22 22 703 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 77 110 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 10 320 394 

Aperol Spritz 75 30 11 329 824 

Tvrdý alkohol 57 13 1 18 78 

Celkem nápoje 933 300 353 3 976 15 536 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 11 401 561 

Plněné bagety 58 39 17 670 997 

Saláty 85 47 10 485 876 

Chlebíčky 35 20 18 367 642 

Zákusky 47 35 41 1 443 1 938 

Zdravé zákusky 51 39 19 760 993 

Celkem občerstvení 325 215 118 4126 6007 

      

Celkem vše 1258 515 471 8102 21543 
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Optimistický scénář 2023 

Denní tržby 2023 

2023 
Prodejní 

cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 80 533 3 133 

Espresso Lungo 39 8 40 305 1 566 

Espresso Machciato 44 7 20 133 884 

Cappuccino 48 11 46 507 2 224 

Latte Machciato 52 15 46 707 2 410 

Flat white 52 18 5 81 241 

Frappé 49 13 5 61 227 

Vídeňská káva 50 13 5 59 232 

Alžírská káva 60 14 2 21 93 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 20 193 904 

Horká čokoláda 47 23 6 140 290 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 17 340 629 

Džus 39 23 8 178 301 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 22 130 692 

Domácí limonáda 55 10 23 222 1 274 

Karafa s vodou (1l) 32 1 25 25 791 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 87 124 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 11 360 443 

Aperol Spritz 75 30 12 370 927 

Tvrdý alkohol 57 13 2 20 88 

Celkem nápoje 933 300 397 4 471 17 473 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 13 449 628 

Plněné bagety 58 39 19 750 1 115 

Saláty 85 47 12 542 980 

Chlebíčky 35 20 21 410 718 

Zákusky 47 35 46 1 615 2 168 

Zdravé zákusky 51 39 22 850 1 111 

Celkem občerstvení 325 215 132 4616 6720 

      

Celkem vše 1258 515 529 9087 24193 
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Optimistický scénář 2024 

Denní tržby 2024 

2024 
Prodejní 

cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 89 592 3 480 

Espresso Lungo 39 8 45 339 1 740 

Espresso Machciato 44 7 22 148 982 

Cappuccino 48 11 51 564 2 471 

Latte Machciato 52 15 51 785 2 677 

Flat white 52 18 5 90 268 

Frappé 49 13 5 67 252 

Vídeňská káva 50 13 5 65 257 

Alžírská káva 60 14 2 23 103 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 22 214 1 004 

Horká čokoláda 47 23 7 155 323 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 19 378 698 

Džus 39 23 9 197 335 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 24 144 769 

Domácí limonáda 55 10 26 247 1 416 

Karafa s vodou (1l) 32 1 27 27 879 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 96 137 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 12 400 492 

Aperol Spritz 75 30 14 411 1 030 

Tvrdý alkohol 57 13 2 22 98 

Celkem nápoje 933 300 441 4 967 19 409 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 14 500 699 

Plněné bagety 58 39 21 835 1 242 

Saláty 85 47 13 604 1 092 

Chlebíčky 35 20 23 457 799 

Zákusky 47 35 51 1 798 2 415 

Zdravé zákusky 51 39 24 946 1 237 

Celkem občerstvení 325 215 147 5140 7484 

      

Celkem vše 1258 515 588 10107 26893 
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Optimistický scénář 2025 

Denní tržby 2025 

2025 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 98 651 3 827 

Espresso Lungo 39 8 49 373 1 914 

Espresso Machciato 44 7 25 163 1 079 

Cappuccino 48 11 57 620 2 718 

Latte Machciato 52 15 57 863 2 944 

Flat white 52 18 6 99 294 

Frappé 49 13 6 74 277 

Vídeňská káva 50 13 6 72 283 

Alžírská káva 60 14 2 26 113 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 25 236 1 104 

Horká čokoláda 47 23 8 171 355 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 21 415 768 

Džus 39 23 9 217 368 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 26 159 845 

Domácí limonáda 55 10 28 272 1 557 

Karafa s vodou (1l) 32 1 30 30 966 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 4 106 151 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 13 440 542 

Aperol Spritz 75 30 15 452 1 132 

Tvrdý alkohol 57 13 2 24 108 

Celkem pití 933 300 485 5 462 21 346 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 16 550 771 

Plněné bagety 58 39 24 920 1 368 

Saláty 85 47 14 665 1 203 

Chlebíčky 35 20 25 503 881 

Zákusky 47 35 57 1 982 2 661 

Zdravé zákusky 51 39 27 1 043 1 364 

Celkem občerstvení 325 215 162 5663 8248 

      

Celkem vše 1 258 515 647 11125 29594 
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Pesimistický scénář 2022 

Denní tržby 2022 

2022 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 45 296 1 744 

Espresso Lungo 39 8 22 170 872 

Espresso Machciato 44 7 11 74 492 

Cappuccino 48 11 26 282 1 238 

Latte Machciato 52 15 26 393 1 341 

Flat white 52 18 3 45 134 

Frappé 49 13 3 34 126 

Vídeňská káva 50 13 3 33 129 

Alžírská káva 60 14 1 12 52 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 11 107 503 

Horká čokoláda 47 23 3 78 162 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 9 189 350 

Džus 39 23 4 99 168 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 12 72 385 

Domácí limonáda 55 10 13 124 709 

Karafa s vodou (1l) 32 1 14 14 440 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 48 69 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 6 201 247 

Aperol Spritz 75 30 7 206 516 

Tvrdý alkohol 57 13 1 11 49 

Celkem nápoje 933 300 221 2 489 9 727 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 4 150 209 

Plněné bagety 58 39 6 250 372 

Saláty 85 47 4 181 327 

Chlebíčky 35 20 7 137 239 

Zákusky 47 35 15 538 723 

Zdravé zákusky 51 39 7 283 370 

Celkem občerstvení 325 215 44 1539 2240 

      

Celkem vše 1 258 515 265 4028 11967 
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Pesimistický scénář 2023 

Denní tržby 2023 

2023 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 52 345 2 028 

Espresso Lungo 39 8 26 198 1 014 

Espresso Machciato 44 7 13 86 572 

Cappuccino 48 11 30 329 1 440 

Latte Machciato 52 15 30 458 1 560 

Flat white 52 18 3 53 156 

Frappé 49 13 3 39 147 

Vídeňská káva 50 13 3 38 150 

Alžírská káva 60 14 1 14 60 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 13 125 585 

Horká čokoláda 47 23 4 91 188 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 11 220 407 

Džus 39 23 5 115 195 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 14 84 448 

Domácí limonáda 55 10 15 144 825 

Karafa s vodou (1l) 32 1 16 16 512 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 56 80 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 7 233 287 

Aperol Spritz 75 30 8 240 600 

Tvrdý alkohol 57 13 1 13 57 

Celkem nápoje 933 300 257 2 894 11 311 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 5 173 243 

Plněné bagety 58 39 7 290 431 

Saláty 85 47 4 209 379 

Chlebíčky 35 20 8 158 277 

Zákusky 47 35 18 624 838 

Zdravé zákusky 51 39 8 328 429 

Celkem občerstvení 325 215 51 1782 2597 

      

Celkem vše 1 258 515 308 4676 13908 
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Pesimistický scénář 2024 

Denní tržby 2024 

2024 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 59 394 2 320 

Espresso Lungo 39 8 30 226 1 160 

Espresso Machciato 44 7 15 99 654 

Cappuccino 48 11 34 376 1 647 

Latte Machciato 52 15 34 523 1 785 

Flat white 52 18 3 60 178 

Frappé 49 13 3 45 168 

Vídeňská káva 50 13 3 43 172 

Alžírská káva 60 14 1 16 69 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 15 143 669 

Horká čokoláda 47 23 5 104 215 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 13 252 466 

Džus 39 23 6 132 223 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 16 96 512 

Domácí limonáda 55 10 17 165 944 

Karafa s vodou (1l) 32 1 18 18 586 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 2 64 92 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 8 267 328 

Aperol Spritz 75 30 9 274 686 

Tvrdý alkohol 57 13 1 15 65 

Celkem nápoje 933 300 294 3 311 12 939 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 6 200 281 

Plněné bagety 58 39 9 335 498 

Saláty 85 47 5 242 438 

Chlebíčky 35 20 9 183 321 

Zákusky 47 35 21 722 969 

Zdravé zákusky 51 39 10 380 497 

Celkem občerstvení 325 215 59 2062 3004 

      

Celkem vše 1 258 515 353 5 373 15 943 

 

  



 119 

Pesimistický scénář 2025 

Denní tržby 2025 

2025 Prodejní cena 
Náklad/pro-

dukt 
Prodej 

kusů/den 
Náklad/den Tržby/den 

 Kč Kč Ks Kč Kč 

Káva           

Espresso 39 7 67 444 2 612 

Espresso Lungo 39 8 33 255 1 306 

Espresso Machciato 44 7 17 111 737 

Cappuccino 48 11 39 423 1 855 

Latte Machciato 52 15 39 589 2 009 

Flat white 52 18 4 68 201 

Frappé 49 13 4 51 189 

Vídeňská káva 50 13 4 49 193 

Alžírská káva 60 14 1 18 77 

Horké nápoje           

Čaje 45 10 17 161 753 

Horká čokoláda 47 23 5 117 242 

Nealkoholické nápoje           

Coca cola, Sprite, Fanta 37 20 14 283 524 

Džus 39 23 6 148 251 

Voda neperlivá, perlivá 32 6 18 108 577 

Domácí limonáda 55 10 19 185 1 063 

Karafa s vodou (1l) 32 1 21 21 659 

Alkoholické nápoje           

Pivo 40 28 3 72 103 

Rozlévané víno dle na-
bídky (1dcl) 41 33 9 301 370 

Aperol Spritz 75 30 10 309 773 

Tvrdý alkohol 57 13 1 17 73 

Celkem pití 933 300 331 3 728 14 568 

      

Občerstvení           

Croissanty 49 35 6 224 314 

Plněné bagety 58 39 10 375 557 

Saláty 85 47 6 271 490 

Chlebíčky 35 20 10 205 359 

Zákusky 47 35 23 807 1 084 

Zdravé zákusky 51 39 11 425 556 

Celkem občerstvení 325 215 66 2307 3360 

      

Celkem vše 1 258 515 397 6 035 17 928 
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Příloha 2 - Náklady na produkty 

 

Produkt Potřebná surovina 

Množství po-
třebné suro-

viny 1 
Náklad na suro-

vinu 1 
Celkové náklady 

na produkt 

Croissant Croissant 1 35 35 

Plněné bagety Plněné bagety 1 39 39 

Saláty Saláty 1 47 47 

Chlebíčky Chlebíčky 1 20 20 

Zákusky Zákusky 1 35 35 

Zdravé zákusky Zdravé zákusky 1 39 39 

Celkové náklady na občerstvení 215 

  

Produkt 
Potřebná suro-

vina 1 

Množ-
ství 
po-

třebné 
suro-
viny 1 

Náklad 
na su-
rovinu 

1 

Po-
třebná 
suro-
vina 2 

Množ-
ství po-
třebné 
suro-
viny 2 

Ná-
klad 

na su-
ro-

vinu 2 

Potřebná 
surovina 3 

Množ-
ství 
po-

třebné 
suro-
viny 3 

Náklad 
na su-
rovinu 

3 

Cel-
kové 
ná-

klady 
na pro-

dukt 

Espresso Káva 7 6,6 Voda 30 0,03 ─ ─ 0 6,6 

Espresso Lungo Káva 8 7,5 Voda 60 0,06 ─ ─ 0 7,6 

Espresso Machci-
ato 

Káva 7 6,6 Voda 40 0,04 ─ ─ 0 6,6 

Cappuccino Káva 7 6,6 Voda 50 0,05 Mléko 100 4,3 11,0 

Latte Machciato Káva 7 6,6 Voda 50 0,05 Mléko 200 8,6 15,3 

Flatwhite Káva 14 13,2 Voda 60 0,06 Mléko 100 4,3 17,6 

Frappé Káva 7 6,6 Voda 30 0,03 Mléko 150 6,5 13,1 

Vídeňská káva Káva 7 6,6 Voda 30 0,03 Smetana 30 6,0 12,6 

Alžírská káva Káva 8 7,5 Voda 60 0,06 Vaječný likér 20 6,0 13,6 

Čaje Čaj sypaný 4 9,6 ─ ─ 0,00 ─ ─ 0 9,6 

Horká čokoláda Čokoláda 25 18,3 Mléko 100 4,3 ─ ─ 0 22,6 

Coca cola, sprite, 
fanta 

Coca cola, sprite, 
fanta 

330 20,0 ─ ─ 0 ─ ─ 0 20,0 

Džus  Džus 250 23,0 ─ ─ 0 ─ ─ 0 23,0 

Voda neperlivá, 
perlivá 

Voda neperlivá, 
perlivá 

330 6,0 ─ ─ 0 ─ ─ 0 6,0 

Domácí limonáda Ovoce 130 9,1 Voda 500 0,5 ─ ─ 0 9,6 

Karafa s vodou Voda 1000 1,0 ─ ─ 0 ─ ─ 0 1,0 

Pivo Pivo 330 28,0 ─ ─ 0 ─ ─ 0 28,0 

Rozlévané víno dle 
nabídky 

Víno 1 33,3 ─ ─ 0 ─ ─ 0 33,3 

Aperol Spritz Prosecco 60 15,6 Aperol 40 14 Perlivá voda 20 0,4 30,0 

Tvrdý alkohol Tvrdý alkohol 30 12,9 ─ ─   ─ ─ 0 12,9 

Celkové náklady na nápoje 300 
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Název suroviny Cena suroviny (Kč) Množství suroviny Jednotka 

Káva 330 350 g 

Mléko 43 1000 ml 

Voda 1 1000 ml 

Čaj  269 112 g 

Vaječný likér 300 1000 ml 

Čokoláda 733 1000 g 

Ovoce 70 1000 g 

Prosecco 195 750 ml 

Aperol 350 1000 ml 

Smetana 40 200 g 

Coca cola, sprite, fanta 20 330 ml 

Džus  23 250 ml 

Voda neperlivá, perlivá 6 330 ml 

Pivo  28 330 ml 

Tvrdý alkohol 300 700 ml 

Víno 250 7,5 dcl 

Croissant 35 1 ks 

Plněné bagety 39 1 ks 

Saláty 47 1 ks 

Chlebíčky 20 1 ks 

Zákusky 35 1 ks 

Zdravé zákusky 39 1 ks 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým pod-

pisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
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