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Úvod 

Dnešní svět je plný nároků a požadavků, plný pozoruhodných projektů i zajímavých 

pohledů mnoha lidí na to, jak by gastronomie měla vůbec vypadat. I přesto, že se jedná o velmi 

diskutabilní téma, musíme si přiznat, že mnoho z nich je buď příliš odvážných na to, aby 

dosáhlo úspěchu a zbyla část prostě a jednoduše věří a doufá ve zlepšení stávající gastronomie 

a služeb, které poskytuje. Po celé České i Slovenské republice se nachází mnoho 

gastronomických podniků, jež jsou schopny zajistit kvalitní přístup k zákazníkovi, ty nejlepší 

služby z moderních gastronomie a zároveň mu přinést i zážitek, který jej donutí a opět přivede 

zpět do daného podniku.  

Cílem této práce je vytvoření podnikatelského záměru pro založení zážitkové restaurace, 

společně s menší kavárnou, nabídka, které bude doplněna cukrářskými specialitami moderní 

gastronomie, jež zanechá v klientovi nezapomenutelný zážitek a potřebu vracet se zpět, do 

příjemného prostředí restaurace a k novým gastronomickým zážitkům. 

Práce věnuje celkové vizi návrhu restaurace, jež bude skloubená s kavárnou a moderní 

cukrářskou výrobou, je zde popsána charakteristika nabídky restaurace, její zaměření a 

segmentace zákazníků na základě použitých metod marketingového výzkumu a provedených 

analýz.  

 



 
 

1 Základní informace podniku 

 Podnikatelský plán má za cíl, být reálným podkladem pro realizaci projektu pro budoucí 

podnikání, konkrétně k založení zážitkové restaurace spojené s kavárnou, se zaměřením na 

moderní cukrářskou produkci dezertů. Restaurace se bude nacházet ve Valašském Meziříčí 

v nově postavené budově poblíž centra, v blízkosti části sídliště a části města, které je hlavním 

směrem do města. Podnikatelský záměr je zpracován objektivně, dle reálných a skutečných dat, 

zaměřený na aktuální nedostatek podniků tohoto typu, jež jsou vyhledávány. 

1.1 Titulní strana 

Název restaurace:  Restaurant & Café by J. Skaldovson 

Autor projektu: Jan Skalík 

Kontakt:  +420 723 392 322 

   www.restaurantcafeskaldovson.cz 

   skalik@outlook.cz 

 

Forma podnikání: Společnost s ručením omezeným - zastoupená jednatelem 

 

Předměty podnikání: - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 

   - Hostinská činnost 

- Zprostředkování obchodu a služeb 

   - Pekařství, cukrářství 

   - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 

Sídlo restaurace: Budova v blízkosti centra Valašského Meziříčí 

 

Prostory restaurace se nacházejí v pronajatém domě v třípatrové budově s nadstřešním 

proskleným prostorem, v moderním designu a elegancí. První patro je navrženo a vybaveno 

jako kavárna. Celková kapacita kavárny je 38 míst. Za barem, za zdí, vedou dřevěné schody do 

druhého patra, v němž se nachází prostor restaurace. Restaurace je vybavena koženými židlemi 

a stoly s celkovou kapacitou 32 míst. Je zde k dispozici část prostoru oddělená otevřenou zdí, 

jež plní funkci šatny pro hosty. Servis pokrmů probíhá etážově, z kuchyně sídlící o patro výše. 



 
 

Patro kuchyně restaurace je vyhrazeno pro produkci a výrobu teplých a studených pokrmů, 

polévek, dezertů a cukrářských specialit, ale nachází se zde také malé restaurační prostory o 

kapacitě 12 míst. Jedná se o zážitek gastronomie formou show kitchen, kde se předem 

objednaná klientela sejde a následně je jim dle dopředu známého a objednaného menu 

předvedena, šéfkuchařem restaurace, příprava a dohotovování pokrmů objednávky. 

Nejvyšší patro restaurace se nachází ve výšce 20 metrů. Okna, boční stěny i strop jsou 

z tvrzeného skla, které nabízí výhled na východní a severní část města. Zde se nacházejí 

restaurační prostory o kapacitě 23 míst. Poloha těchto prostor je využívána na předem dané 

rezervace, obchodní schůzky, firemní meetingy či soukromé oslavy menších kapacit.  

Restaurace je založena na základní právní formy, jako společnost s ručením omezeným, 

nachází se na hlavní pěší ulici směrem do centra města. Restaurant s kavárnou se nachází 

v jedné samotné budově, která je již částečně přizpůsobena gastronomickému provozu. Podnik 

z vlastnického hlediska je v majetku jediného majitele, který částečně financuje tuto restauraci 

z vlastních prostředků, zbytek financí, dle finančního přehledu získá z cizích zdrojů. Celková 

atmosféra restaurace je v pojetí moderního designu spojeným s tradičními prvky, jako je dřevo, 

přirozené světlo, ohně a jednoduchostí interiéru, dále propojeným s důrazem na ekologii. 

Gastronomie restaurantu a kavárny je zaměřena v základu na západní moderní kuchyní 

doplněnou právě tradiční tuzemskou kuchyní, kterou tímto nejen oživuje, ale také modernizuje 

tradiční recepty a zanáší moderní prvky a ingredience do této kuchyně. Dále je restaurant 

zaměřen na produkci a výrobu profesionálních a moderních cukrářských specialit 

celosvětového rozsahu. Cukrářské středisko se také věnuje produkci dortů a finger food dezertů. 

Tento sortiment dále prodává a distribuuje formou cateringu, který nejen sama pořádá, ale také 

spolupracuje s dalšími cateringovými společnostmi. 

1.2 Dodavatelé  

Při výběru dodavatelů se rozhodlo o striktním zamítnutím zásobování velkoobchodními 

společnostmi a distributory konfekčních potravin. Co je výjimečností v širokém okolí 

pohostinských zařízení, všechny suroviny potřebující se při přípravě pokrmů, ale také 

cukrářských specialit jsou odebírány od lokálních či soukromých dodavatelů. Skupiny 

dodavatelů jsou rozděleny do skupin dodavatel ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a vajec, 

cukrářských potřeb, koření a v neposlední řadě masa a ryb. 



 
 

1.3 Spolupráce s externími podniky a neziskovými organizacemi 

Konkrétně se jedná o spolupráci s místními gastronomickými podniky. Spolupráce 

probíhá formou spoluúčasti na cateringových akcích a na cateringu samotném. Dále probíhá 

spolupráce s lokálními restauracemi v pravidelných čtrnáctidenních intervalech na téma školení 

zaměstnanců, způsob získávání nových zaměstnanců, získávání a nabývání informací v ohledu 

gastronomických trendů a nových informací, jež jsou v podnikání klíčové. Tato spolupráce je 

dále rozvinuta ve vzájemnou pomoc, možnost společné marketingové strategie, sdílení 

zaměstnanců, i přes nepřímé zapojení restaurace do konkrétních činností. Posledním bodem 

spolupráce je navázání důvěrných kontaktů s místními hotely a zajistit tak restauraci, i ostatním 

zúčastněným, vzájemnou propagaci a výhodné poskytování služeb daného podniku.  

Mimo družbu s tuzemskými restauracemi a spolupráce s lokálními restauranty, je 

dlouhodobým cílem podniku spolupracovat s neziskovými společnostmi, jako jsou hotelové 

školy, jazykové školy, vysoké školy zaměřující se na cestovní ruch a gastronomii, sdružení 

občanů města, svobodných matek či lidí v sociálních potížích.  

1.4 Odpady a ekologie  

Veškeré odpady společnosti, tudíž provozu restaurace a kavárny, jsou děleny do tří 

kategorií. První kategorii tvoří biologické položky, od zeleniny po ovoce, zbytky jídel aj., které 

jsou dávány a shromažďovány v plastových vzduchotěsných krabicích a následně odváženy 

soukromým fyzickým odběratelem v jeho vlastní režii. Druhá kategorie se týká třídění odpadů, 

jež je možno dále využít. Restaurace podporuje neziskové organizace sběrem víček na 

dobročinné účely a dále sběrem plechových obalů jako podporu tělesně postiženým dětem. 

Třetí kategorie se týká směsného komunálního odpadu. Důležitým prvkem filozofie restaurantu 

je dosažení co nejmenší a provozně schopné spotřeby elektrické energie, díky navržení 

interiéru, světelným čidlům a využitím foto-voltaických panelů. Dále je plánem restaurantu 

snížení spotřeby vody, jež zajistí nakoupením myček a čistících zařízení. V restauraci bude 

zaveden „Non-bon systém“.  



 
 

1.5 Dokumenty a formálnosti potřebné k zahájení činnosti  

K podnikání v pohostinských službách je potřeba k zahájení činnosti mnohem více 

písemných dokumentů. K úplnému základu, bez čehož se neobejde žádný podnikatel jako 

právnická osoba, bude vytvoření společenské smlouvy o vzniku společnosti s ručením 

omezeným. Před sepsáním této smlouvy bude potřeba požádat živnostenský úřad o založení 

ohlašovací živnosti volné a jeden předmět živnosti koncesované. Poté nadejde k zapsání 

společnosti do obchodního rejstříku. Tímto datem oficiálně společnost vzniká jako právnická 

osoba. Tímto otevíráme další kroky, jako je otevření podnikatelského účtu, podepsání nájemní, 

dále zkolaudování prostor příslušnou krajskou hygienickou stanicí a místním stavebním úřadem 

pro získání potvrzení o provozuschopnosti prostor. Dále F&B managementu vypracuje 

potravinové normy a receptury, vytvoří tabulky kritických bodů, dokumenty hlídající teplotní 

body a zpracuje metodiku HACCP. Dále nadejde k podpisu pracovních smluv, nahlášení na 

příslušné pojišťovny a proškolení personálu restaurantu. 



 
 

2 Produkty a služby restaurace 

 Nabídka služeb, produktů a samotných výrobků restaurace a kavárny je zaměřená na 

tuzemskou kuchyni propojenou s prvky moderní a zahraniční kuchyně, převažují lehká a chutná 

jídla, čerstvá a svěží zelenina, ryby, pasta a především zážitková kuchyně, jež je kombinací 

všech těchto prvků a jednom talíři. Nabídka restaurace je vesměs kombinace italské a 

francouzské kuchyně zakomponované do kuchyně tuzemské. V menu se promítají i prvky 

z asijské kuchyně. Největším lákadlem jídelního lístku restaurace je zaměření se na moderní 

tuzemskou gastronomii. Jedná se nejen o omlazení historických receptů, ale také o „zlehčení“ 

těch stávajících, podávajících se s novými ingrediencemi a ochucenými novými prvky chutí. 

K dokonalosti gastronomického zážitku je v nabídce restaurace samostatné cukrářské menu 

vybraných cukrářských specialit z celého světa, připravovaných vlastními cukráři. Převažují 

francouzské a italské dezerty, zakomponovány jsou zde i dezerty původem z Ameriky, 

Japonska nebo Švédska. Dvěma specialitami v cukrářské nabídce, jsou dva české dezerty, jež 

jsou podávány v moderním pojetí současné gastronomie, připravované a servírované přímo 

před hostem.  

Nabídka restaurace je velmi bohatá i po stránce nápojového lístku. V prostorech 

restaurace se nachází prosklená chladící stěna s bílými a růžovými víny, sekty a v oddělené 

části s červenými víny, světových i tuzemských značek. Hlavním lákadlem restaurace v oblasti 

vín je tuzemská Pálavská oblast, jež dokáže uspokojit svou kvalitou i náročného spotřebitele. 

Kavárna připravuje všechny typy káv. V nabídce kavárny a restaurace zároveň je možnost 

vybrat si ze tří druhů kávy. Tou základní je nabídka kávy Piazza D’Oro, jež je směsicí kávy 

z Jižní Ameriky v převaze arabiky. Dále dvě samostatně dovážené směsi od vybraného 

dodavatele. Jednou z nich je „směs“ 100% arabiky a druhá je směsí afrických zrn v převaze 

odrůdy robusty. Nabídka restaurace v oblasti alkoholu, obsahuje především kvalitní likéry, 

skotské a americké whisky a šampaňské. Pro obohacení sortimentu alkoholu jsou připravovány 

i míchané nápoje a koktejly, připravované vždy ve večerních hodinách. Poslední částí nabídky 

restaurace je pořádání cateringů. Jedná se především o zajištění cateringů z pohledu 

cukrářského a částečně barmanského.  



 
 

3 Filozofie restaurace 

 Cílem a ještě mnohem vyšším cílem, je právě projekt a koncept zážitkové restaurace 

s kavárnou Restaurant & Café by J. Skaldovson, jež je příkladem delikátní gastronomie, 

pečlivosti a souhry elegance s profesionálním přístupem k zákazníkovi. Restaurant & Café by 

J. Skaldovson obsahuje nejen profesionální gastronomii, ale také moderní cukrářství, skloubené 

v různých odbytových střediscích, s kvalitní kávou, tuzemskými i zahraničními víny a moderní 

kuchyní.  

Filozofií celého podniku, je obrazné spojení tří entit, a to „Země, Vody a Ohně“, která 

se promítá nejen do interiéru podniku, ale také do samotného stylu vybavení, jídelního a 

nápojového lístku nebo do doprovodných materiálů a hospodaření restaurantu jako takového. 

Cílem této filozofie, je spojit tyto tři silné entity ve společný zážitek z gastronomie.  

 

3.1  Marketingová strategie 

 Marketingová strategie podniku se rozděluje do tří základní časových os. Krátkodobá, 

střednědobá a dlouhodobá strategie je dána právě aktuální pozicí podniku na trhu a také dle fáze 

marketingu, která je v podniku právě aktivní. Marketingová strategie je rozdělená na propagaci 

dvou rovin. A to propagace samotné kavárny na sociálních sítích především a dále přes webové 

stránky, samozřejmě vždy pod záštitou právě zmiňované zážitkové restaurace, a dále propagace 

samotné restaurace, která má v sociálních médiích menší zastoupení, avšak právě proto probíhá 

propagace formou podpory prodeje, skrze lokální firmy, turisty a lokální propagaci formou 

billboardů a zájmových letáků. Důležitou součástí marketingu a vůbec marketingu sociálních 

médií a tvorby eventů, je právě food marketing, který podnik bude podporovat moderními 

technologiemi a aktivním přístupem. Podpora prodeje podniku probíhá také formou 

zavedeného „Non-bon systému“, který je také součástí ekologické filozofie podniku.  

 



 
 

4 Konkurence a SWOT analýza 

 Pravdou zůstává, že přímá konkurence v poskytovaných službách a sortimentu přímo 

ve městě, kde bude restaurant sídlit, neexistuje. Tedy alespoň prozatím. Potencionálními 

konkurenty jsou v rámci kaváren „Tucan Café“ a kavárna „eRcaffé“. Z pohledu restaurací, se 

ve Valašském Meziříčí nachází mnoho pizzerií i klasických českých restaurací, které však nelze 

brát v úvahu jako potencionálního konkurenta. Tyto podniky však mohou být skvělou inspirací 

k vytváření nových á la cart menu.  

Jediným konkurentem v blízkém okolí cca 20km je zážitková restaurace Albert Málek 

v Rožnově pod Radhoštěm spadající pod Rožnovský pivovar. Vůči této konkurenci chce podnik 

vynikat právě nabídkou profesionálních dezertů a dortů vyráběných vlastními cukráři a dále 

skloubení tuzemské kuchyně s moderními kuchyněmi, se kterou se u A. Málka příliš nesetkáte.  

Tabulka č. 1: SWOT analýza podniku 

PŘEDPOKLÁDANÉ SILNÉ STRÁNKY 
PŘEDPOKLÁDANÉ SLABÉ STRÁNKY

 Zavedení nových gastronomických 
služeb na trhu 

 Skloubení restauračních a 
kavárenských služeb v jeden 
podnik 

 Blízký přístup do města 
 Dobré vztahy s dodavateli 
 Dobré vztahy s městem 
 Příjemný interiér 
 Profesionální obsluha 
 Ekologický přístup v podnikání 
 „Non-bon systém“ 
 Osobní styky s lokálními 

restauranty a komunikace 
v neziskové sféře podniků 

 Personální přístup k zaměstnancům 
a jejich školení  
 

 
 Nový subjekt na trhu  
 Nedostatečné využití marketingu 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDPOKLÁDANÉ OHROŽENÍ  



 
 

 Družba s tuzemskými restauracemi 
 Školení zaměstnanců 
 Navázání kontaktů s novými 

partnery a dodavateli 
 Spolupráce s lokálními podniky 
 Využití nedostatkové konkurence 
 Rozšíření vlivu podniku na trhu 
 Spolupráce s firmami 

 

 Sezónnost 
 Globální a politické jevy, situace 
 Zvýšená nezaměstnanost či ztráta 

zájmu o obor a práci v něm 
 Nedostatek zaměstnanců 
 Vstup přímé konkurence na trh 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1 Marketingová a obchodní strategie restaurace 

Krátkodobá obchodní strategie /8 měsíců/ počítá s uvedením podniku na trh 

pravidelnou a živou propagací. Úkolem této strategie je dostat restaurant do podvědomí 

zákazníků, udělat nejlepší dojem a zážitek u hostů, kteří již restaurant nebo kavárnu navštívili 

a podporovat projekty s neziskovými společnosti. Plánovaná průměrná obsazenost kavárny 

v prvních osmi měsících počítá se 70%. Plánovaná průměrná obsazenost restaurace v těchto 

prvních osmi měsících se očekává 40%. 

Střednědobá obchodní strategie /8 – 24 měsíců/ bude dále upevňovat svou pozici na 

trhu. Stále budou aktivní marketingové prvky, internetová propagace a podpora prodeje. 

Restaurant & Café by J. Skaldovson bude budovat image také na reklamě formou „word of 

mouth“. Budou uzavírány spolupráce s tuzemskými restauracemi, dojde k první výměnným 

pobytům a workshopům. V této době se restaurant také zaměří na propagaci své doplňkové 

činnosti, kterou je catering. Plánovaná průměrná obsazenost kavárny se odhaduje na 80-85% a 

restaurantu na 65%. 

Dlouhodobá obchodní strategie /3 – 6 let/ počítá již s pevnou pozicí a jménem na trhu. 

Podnik dále buduje image a pověst svého jména. Počítá se také s proniknutím mezi širší 

segment lidí, a také mezi zahraniční klientelu, která bude stálým zdrojem v hlavní sezóně. 

Průměrná obsazenost kavárny by se měla měnit v jednotkových procentech, naopak průměrná 

obsazenost restaurace z dlouhodobého hlediska se plánuje a odhaduje, i dle zavedení 

objednávkové způsobu sezení, až k 95-100%. 



 
 

5 Finanční plán 

 Finanční plán podniku bude popsán v následujících tabulkách. Informace ohledně 

finančních informací v rozvaze, cizích a vlastních zdrojů, dále náklady na marketing jsou 

rozebrány strukturálně. Základem úspěchu podnikatelského plánu je právě kvalitní a podrobný 

finanční plán, jež zohledňuje všechny potřebné aspekty a finance potřebné k zajištění provozu 

restaurantu a co nejbližšího odhadu očekávaných tržeb a kalkulovaných nákladů. 

Finanční plán je důležitým aspektem zpracování podnikatelského projektu, neboť poukazuje, 

jak na finanční náročnost projektu nebo daného podniku, tak na výnosnost, nákladnost a 

všechny důležité prvky v podnikatelském plánu, které mohou sloužit také jako podklad pro 

získání úvěru na financování. Dobrým finančním plánem dokážeme odhadnout a naplánovat 

kapitál potřebný pro založení podniku a naplánovat i různá opatření na snížení nákladů a 

zvýšení zisku.  

9.1 Rozvaha 

Zdroji financování při zahájení podnikatelské činnosti jsou v tomto případě jak cizí tak 

i vlastní zdroje. Počáteční rozvaha společnosti zobrazuje potřebný kapitál nutný k založení 

společnosti a jejímu zahájení provozu. Jak můžeme vidět v tabulce níže, drtivá většina 

finančních prostředků bude získávána čerpáním neúčelového úvěru v celkové hodnotě 

5 000 000,- Kč. Zbylá částka zaokrouhlená na výši 1 250 000,- Kč, bude financováno 

s prostředků vložených společníkem, který zároveň ve společenské smlouvě uvádí, že je 

schopen krýt a vložit dále do podnikání ze svých vlastních prostředků dalších 250 000,- Kč na 

nenadále výdaje či výdaje vyplývající se zařizováním restaurantu. Tím bude v rozvaze podniku 

taktéž navýšen podíl vlastního kapitálu. V aktuální fázi je financován podnik z 80% z cizích 

zdrojů a pouhých 20% vlastních zdrojů. V případě navýšení (cizí zdroje 76,92% a vlastní zdroje 

23,08%), nevidíme příliš výraznou změnu, avšak každé procento vlastního kapitálu, dává větší 

jistotu a finanční stabilitu podniku. 

Tabulka č. 3: Počáteční zjednodušená rozvaha v Kč 

ROZVAHA	
																																							AKTIVA																																																																										PASIVA	

 Peníze na 
bankovním účtu 

6 250 000,‐   Cizí kapitál  5 000 000,‐ 

     Vlastní kapitál  1 250 000,‐ 



 
 

CELKEM AKTIVA  6 250 000,‐  CELKEM PASIVA  6 250 000,‐ 

Zdroj: vlastní zpracování 

9.2 Investice a kapitál 

Jak už jsme zmiňovali v předešlé kapitole, důležitou součástí podnikatelského záměru 

jsou, co nejpřesnější odhady a informace o předpokládaných nákladech a výnosech, a také 

přehled o zdrojích investování. Popsali jsme, jakým způsobem již bude financována část 

vlastního kapitálu, a že zde existuje také možnost jeho navýšení o 0,25 miliónu korun. 

Financování z cizích zdrojů proběhne formou neúčelového úvěru. Tento úvěr je jištěn movitým 

vybavením restaurace a jejími krátkodobými a dlouhodobými pohledávkami. Přehled o cizím 

zdroji financování níže v tabulce. 

Tabulka č. 4: Informace o úvěru  

Vyčíslení	úvěru	
	

 Výše	úvěru	 5 000 000,‐ Kč 

 Úroková	míra	 7,42% 

 Poskytoval	 Acema Credit Czech a.s. 

 Doba	splácení	 5 let 

 Interval	 měsíční 

 Splátka	splacená	 na konci intervalu /možno předčasně/ 

 Pravidelná	splátka	 100 000,‐ Kč 

 Celkem	splaceno	 5 999 986,‐ Kč 

 Zaplaceno	na	úrocích	 999 986,‐ Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět v tabulce, výška úvěru a riziko společnost, jež poskytuje úvěr, je kryto 

právě úroky, které dosahují téměř jednoho miliónu korun. Avšak s předpokladem úspěšného 

rozjezdu podnikání a jeho následného chodu, bude moci podnik splatit nepravidelné vyšší 

částky, které tak zkrátí dobu splácení a úroky, jež budou na něm zaplaceny, jak je v úvěrové 

smlouvě sjednáno. 



 
 

Závěr 

Co je bráno, jako úspěšnost podniku je mnohdy podceňovaný termín, v němž mnohdy 

investor hledá pouze co možno největší návratnost investice. Co je však úspěšností Restaurant 

& Café by J. Skaldovson? Hlavními předpoklady pro úspěch na trhu gastronomických služeb 

restaurantu je poskytování pokrmů a specialit bez použití convenience potravin, bez výjimky. 

Samotná nabídka vín, dezertů, kávy a pokrmů, je natolik odlišná svým způsobem od 

konkurence, že ji nelze v rámci trvání jídelního lístku tj. 3 měsíců, zkopírovat a zavést do své 

nabídky. A pokud ano, v tu dobu, již bude restaurant dominovat novými menu s novými 

pokrmy a dezerty. Dalším předpokladem úspěchu restaurantu je udržování si stálých kvalitních 

zaměstnanců. Práce se zaměstnanci nekončí při školení požárních směrnic. Zaměstnanci jsou 

posílání na výměnné pobyty, jsou školeni v aktuálních trendech, v komunikaci, v cizích 

jazycích a ohodnocování různými benefity, rozdílnými od konkurence pro zajištění personální 

výjimečnosti. Spokojený a ambiciózní zaměstnanec je silnou stránkou podniku a základem 

úspěchu celého restaurantu. 

Samozřejmě nalézáme i rizika, která souvisejí nejen s podnikáním v tomto oboru, ale 

také s rizika na lokálním trhu a rizika spojená s konkurencí. Riziko podnikání je dáno právě 

specifikací daného oboru, kdy musíme zmínit silný vliv sezónnosti, globálních jevů i 

politických reforem. Díky těmto velice citlivým a impulsivním tématům je podnikání 

v gastronomii jedno z nejvíce rizikovějších, a proto byla filosofie restaurantu a kavárny 

navržena tak, aby vyhovovala a šla vstříc novému světu.  

Rizika vyplývající s lokálního trhu jsou především brána z hlediska zásobování, avšak 

díky pevné spolupráci s místními dodavateli a partnery, jsme schopni tyto rizika eliminovat 

natolik, že problémy typu problémového zásobování či špatných zásilek se podniku nebudou 

týkat. V případě, že by nastal tento výpadek či problém, je podnik ochotný nahradit, avšak jen 

dočasně kvůli udržení kvality, jiným subdodavatelem.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 


