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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského 

plánu na založení cukrárny ve městě Louny, která se 

specializuje na výrobu a prodej odlehčených cukrářských 

výrobků. Bakalářská práce má případně posloužit autorce pro 

zřízení cukrárny po dokončení jejího studia. Teoretická část 

bakalářské práce se věnuje právním formám podnikání, 

administrativnímu postupu při založení firmy, popisu struktury 

a náležitostem podnikatelského plánu.

Praktická část bakalářské práce obsahuje samotný 

podnikatelský plán cukrárny. Při jeho sestavení byly využity 

získané poznatky na základě odborných publikací a bylo 

postupováno dle struktury podnikatelského plánu uvedené v 

teoretické části bakalářské práce. V závěru je zhodnocena 

proveditelnost podnikatelského plánu a reálnost vytvoření 

udržitelného a ziskového podnikání.

Abstract
The bachelor's thesis deals with the elaboration of a business 

plan for the establishment of a sweetshop in the town of 

Louny, specializing in its own production and sale of 

lightweight confectionery products. The bachelor's thesis 

should possibly serve the author for the establishment of a 

sweetshop after the completion of her studies. The theoretical 

part of the bachelor's thesis deals with the legal forms of 

business, the administrative procedure in establishing a 

company, a description of the structure and the essentials of a 

business plan.

The practical part of the bachelor's thesis contains a business 

plan of a confectionery. During its compilation, the acquired 

knowledge was used on the basis of professional publications 

and the structure of the business plan presented in the 

theoretical part of the bachelor's thesis was compiled. Finally, 

the feasibility of a business plan and the reality of creating a 

sustainable and profitable business are evaluated.

Rozpočet potřebného kapitálu Kč/měs

Výdaje na investice 377 077

Nákup služeb 7 500

Energie a otop 10 672

Pronájem prostorů 16 960

Mzdy zaměstnanců 262 080

Nákup materiálu a zobží 120 730

Výdaje na provoz/měsíc 417 941

Počáteční potřeba kapitálu celkem 795 018

Rezerva 50 000

Potřeba provozního kapitálu 845 018

Vlastní kapitál 400 000

Úvěr 450 000

Zakladatelský rozpočet

Zdroje kapitálu

Popis Pořizovací cena (Kč) Počet kusů Pořizovací cena celkem

2 040 7 14 280

11 050 2 22 100

5 999 8 47 992

14 827 1 14 827

15 099 1 15 099

13 599 1 13 599

51 900 1 51 900

45 379 1 45 379

41 975 1 41 975

Pracovní stůl 4 371 1 4 371

Pekařské rukavice 743 4 2 972

Mixér ruční 2 499 2 4 998

Kuchyňské a pekařské potřeby 10 000 1 10 000

Sklenice na nápoje 6 ks 600 10 6 000

Hrnečky na kávu 6 ks 1 209 6 7 254

Talířky 18 ks 899 3 2 697

HP Pavilion 15-cs3000nc 18 990 1 18 990

Samsung Galaxy A51 128GB 6 995 4 27 980

LYNX Mini - Pokladna 4 832 2 9 664

Webová stránka 15 000 1 15 000

PC celkem: 377 077

Investice - pořízení hmotného a nehmotného majetku

Vybavení interiéru 

provozovny (Soubor movitých 

věcí)

Chladicí boxy                     

(Soubor movitých věcí)

kávovar,pekařská pec     

(Soubor movitých věcí)


