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Abstrakt  

Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení centra 

jógy, které se bude nacházet v městské části Brno-Žebětín. Teoretická část diplomové 

práce vymezuje základní pojmy z oblasti podnikání, strategických analýz a tvorby 

podnikatelského plánu pro nový podnik. Analytická část je tvořena SLEPT analýzou, 

Porterovým modelem pěti sil, marketingovým průzkumem a shrnutím pomocí SWOT 

analýzy. Návrhová část zahrnuje strukturu podnikatelského plánu, v rámci kterého, je 

zpracován business model, marketingový plán, finanční plán, časový plán a analýza rizik.  

Klíčová slova 

podnikatelský plán, business model, jóga, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, 

marketingový průzkum, SWOT analýza, marketingový plán, finanční plán, analýza rizik 

Abstract 

This diploma thesis is focused on creating a business plan for establishing a yoga center, 

which will be located in the district of Brno-Žebětín.The theoretical part defines the basic 

concepts of business, strategic analysis and creation of business plan for a new company. 

The analytical part consists of SLEPT analysis, Porter's five forces model, marketing 

research and SWOT analysis. The proposal part includes the structure of the business 

plan, in which the design of business model, marketing plan, financial plan, time schedule 

and risk analysis are worked out. 

Keywords 

business plan, business model, yoga, SLEPT analysis, Porter's five forces model, 

marketing research, SWOT analysis, marketing plan, financial plan, risk analysis
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ÚVOD 

Proč se někteří lidé rozhodnou vystoupit z prostředí relativních jistot daných 

zaměstnavatelem a vstoupit na tenký led podnikání? Nejčastěji z toho důvodu, že chtějí 

být vlastními pány svého příjmu a času. Také hrají roli zájmy a dovednosti, které chtějí 

předávat. Ne však každý, kdo do podnikatelského světa vstoupí, bude úspěšný. Vyžaduje 

to totiž veliké úsilí, čas a peníze. O to víc je potřeba, aby podnikatel neztrácel odvahu 

a měl patřičné dovednosti, znalosti a nebál se rizik. Jednou z nejdůležitějších kroků pro 

začínající podnikání je vytvoření podnikatelského plánu. To souvisí hlavně se správně 

zvolenými podnikatelskými cíli a konkrétními strategiemi. Je především nutné nápad 

promyslet, rozepsat jednotlivé kroky a dát mu detailní podobu ze všech úhlů. Z pohledu 

trhu, zákazníka, managementu, financí a rizik s podnikem spojených.  

Účel této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro centrum jógy, které 

bude poskytovat lekce pro všechny, kteří chtějí oddechnout a zrelaxovat, dostat se do 

formy, či následovat indický typ cvičení a meditace. Hlavním cílem tohoto centra je 

poskytovat služby od certifikovaných a zkušených lektorů, lekce odlišné od konkurence 

a finančně dostupné pro všechny typy zákazníků. K realizaci tohoto podnikatelského 

záměru jsem si vybrala brněnskou okrajovou městskou část Žebětín, a to z toho důvodu, 

že je zde veliký potenciál, jelikož se z ní stává rozrůstající část s chatovou, vilovou 

i bytovou oblastí. Zároveň je i místem, kde jsou lekce jógy vyhledávané a centrum tohoto 

typu tu chybí. 

Na začátku práce je vymezen problém, stanoven hlavní cíl společně s dílčími cíli 

a popsána metodika práce. Následují tři stěžejní části práce: teoretická, analytická 

a návrhová. V závěru práce jsou zhodnoceny výsledky dosažení stanovených cílů. 

V části teoretické jsou za pomocí literatury vysvětleny pojmy související jak 

s analytickou částí, tak i návrhovou. První kapitola zahrnuje teoretické pojmy a vysvětlení 

podnikání, právních forem a definicí o podnikání z obchodního zákoníku. Další kapitola 

se zaměřuje na teorii o podnikatelském plánu. Zde je teoreticky vysvětlena možná 

struktura podnikatelského plánu, volba a proces plánování podnikatelského plánu. V další 

kapitole je teorie zaměřena na strategickou analýzu, konkrétně na vysvětlení pojmů 

SLEPT analýza, Porterova metoda a SWOT analýza. V následující kapitole je teoreticky 
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popsán marketingový výzkum a forma výzkumu za pomocí dotazníkového šetření. 

Nakonec je představena teoreticky i jóga, jakožto předmět podnikání. 

V analytické části práce je rozebráno okolí podniku, zákazníci a konkurence. Analýza je 

provedena za pomocí metod popsaných v teoretické části práce. Nejprve je analyzováno 

okolí podniku metodou SLEPT, která rozebírá sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické okolí. Dále jsou vyhodnoceny Porterovy síly, které zahrnují 

analýzu stávající a budoucí konkurence, substitutů, zákazníků a dodavatelů. Za pomocí 

marketingového výzkumu je analyzována poptávka a zákaznické preference. Výsledky 

výzkumu jsou statisticky interpretovány a na jejich základě jsou položeny kameny pro 

vznik podniku. Nakonec jsou všechny analýzy sumarizovány pomocí SWOT analýzy, 

která stanovuje silné, slabé stránky a příležitosti a hrozby nově budovaného podniku. 

Poslední částí práce je návrh podnikatelského plánu. Tato část je stěžejní a obsahuje již 

informace, které je možné definovat za pomocí výsledků analýz. Jsou zde popsány 

základní informace o podniku, službách a možné realizaci záměru. Důležitost tkví 

v sestavení plánu, který bude na základě zmíněné struktury podnikatelského plánu 

v teoretické části práce. Bude také vypracován časový, finanční a marketingový plán pro 

budoucí podnik.  

Závěr práce je zaměřen na shrnutí všech tří částí práce a na popsání a vyhodnocení 

dosažených cílů, které byly na začátku stanoveny.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

1.1 Vymezení problému 

Podnikání stojí na důležitých rozhodnutích podnikatele. Ať už je to zvolení právní formy 

podnikání, vytvoření vhodného týmu spolupracovníků či výběr správného finančního 

úvěru. Tyto kroky jsou na začátku podnikání rozhodující a při špatném zvolení mohou 

ovlivnit budoucí vývoj. Pokud podnikatel zvládne tato rozhodnutí, je to správný začátek, 

a také možný klíč k úspěchu. Před samotným vznikem je také podstatné důkladně se 

seznámit s trhem, konkurencí a potenciálními zákazníky. Pokud podnikatel neprovede 

patřičný průzkum svého trhu, nemůže s podnikáním uspět. Součástí průzkumu trhu je 

důležitá analýzy poptávky. Podnikatel musí zjišťovat nejen na začátku, ale po celou dobu 

podnikání, preference, přání a očekávání svých zákazníků. V případě poskytování 

produktů, jakožto služeb by měly být vztahy se zákazníky o to více důležité.  

Oblast rekreace, sportu a wellness je stále velice žádaná. Výhodou je to, že zákazníků 

přibývá, jelikož v moderní době lidé stále vyhledávají možnosti sportu a relaxace ve svém 

volném čase. Důvodem je hlavně zdravý životní styl, udržování kondice, či prostý 

koníček. Ve větších městech je nabídek mnoho, avšak některé části mohou postrádat 

přesně takové vyžití. V tu chvíli je správné zakročit s podnikatelským záměrem. Ve čtvrti 

Brno Žebětín jsou sice některá střediska poskytující sportovní aktivity, avšak zde chybí 

klasické centrum jógy, které bude zaměřeno na různé druhy jógy a meditace. Výskyt 

tohoto problému jsem se rozhodla vyřešit svým podnikatelským plánem pro založení 

centra jógy a tím nabídnout komunitě bydlící v této lokalitě lekce, které budou dostupné 

a pro zákazníky zajímavé. 

1.2 Cíle diplomové práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření ekonomicky realizovatelného podnikatelského plánu 

pro centrum jógy, které bude umístěno v okrajové městské části Brně-Žebětíně. 

Předpoklad dosažení hlavního cíle závisí na podrobném návrhu podnikatelského plánu, 

který bude obsahovat dílčí plány-finanční, marketingový a časový. Nutnost k dosažení 

hlavního cíle zahrnuje také konkrétní navržení místa podniku, poskytovaných služeb 

a jejich cen. 
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Hlavního cíle bude dosaženo za pomocí stanovených dílčích cílů, kterými jsou teoretická 

studie o podnikání a vyhodnocení provedených strategických analýz. Dále vytvoření 

dotazníku na základě, kterého jsou oslovení potenciální zákazníci poskytovaných služeb 

a zjištěny jejich potřeby, očekávání a přání. Vyhodnocení analytické části, která má 

dopomoci k dosažení hlavního cíle, tvorbě podnikatelského plánu, je provedena za 

pomocí SWOT analýzy, která identifikuje slabá a silná místa podnikání a příležitosti 

a hrozby, které mohou v průběhu nastat.  

1.3 Metodika 

Pro diplomovou práci jsou využita sekundární data, nejčastěji statistiky a články, které 

slouží pro tvorbu jednotlivých analýz. Sekundární data byla získána za pomocí 

internetových zdrojů. 

V rámci analytické části je zpracována analýza poptávky a zákaznických preferencí za 

pomocí sběru primárních dat. Tato data byla získána formou dotazníkového šetření. Jedná 

se kvantitativní výzkum, který obsahuje, pro všechny respondenty, stejně formulované 

otázky. Výzkum probíhal v rámci oslovování lidí na internetu, a to formou oslovení 

facebookové skupiny, či přes e-mail. Výzkum byl testován za pomocí 20 testových 

vzorků. Sesbíráno bylo 270 odpovědí.  

Strategická analýza společně s marketingovým výzkumem je shrnuta v modelu SWOT, 

která sumarizuje získaná data a zjištěné informace do silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb budoucího podniku.  
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 

2.1 Podnikání 

Začít podnikat je jedno z největších rozhodnutí, které osoba může podstoupit. Je nutné, 

aby tato osoba měla odhodlání, jasnou vizi a plán. Na začátku stojí nápad neboli jedinečná 

myšlenka, která bude realizována samostatně, či v týmu (Svobodová, 2017). 

Podnikání lze definovat jako činnost, zahrnující určité znaky. V případě současného 

naplnění těchto znaků lze stanovit, že se jedná o podnikatelskou činnost (Salachová, 

2012). 

Podle obchodního zákoníku definujeme podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení 

zisku“. Na základě této definice můžeme stanovit klíčové body podnikání, kterými jsou 

(Mulačová, 2013). 

- Předpoklad trvalého provozu, 

- nutnost osobní účasti podnikatele  

- orientace na zisk (Mulačová, 2013). 

2.1.1 Podnikatel 

Dle Oxford English dictionary je podnikatel definován jako osoba, která je iniciativní 

a ochotná riskovat za účelem zisku. Podle této definice jsme schopni usoudit, že 

podnikatel by měl mít vysoký stupeň iniciativy a zároveň by měl být ochotný podstupovat 

vysoká rizika (Burns, 2001). 

V případě začínajícího podnikání je ale nejvíce podstatné znát vymezení podnikatele dle 

obchodního zákoníku. Obchodní zákoník rozeznává podnikatele, dle druhu jejich 

registrace jako podnikajících subjektů. Jedná se o (Salachová, 2012): 

1) Osoby zapsané do obchodního rejstříku 

2) Osoby zapsané do živnostenského rejstříku 

3) Osoby zapsané ve speciálních rejstřících či seznamech 

4) Osoby provozující zemědělskou výrobu, dle zvláštních předpisů (Salachová, 

2012). 
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2.1.2 Právní formy podnikání 

Volba formy podnikání je pro podnikatele velice důležitá a rozhodující. V rámci tohoto 

rozhodování je nutné brát v úvahu především výši startovního kapitálu, daňové zatížení, 

náklady na založení, manažerské předpoklady, následnictví ve firmě a kontrolu nad 

firmou (Staňková, 2007). 

 

Obr. 1: Právní formy podnikání 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Salachová a Wupperfeld) 

V případě obchodních společností se jedná o osoby právnické, kde se sdružuje více osob, 

jak právnických, tak i fyzických za účelem společného podnikání. Dle Obchodního 

zákoníku rozdělujeme obchodní společnosti na Veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), 

Komanditní společnost (k.s.), Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a Akciovou 

společnost (a.s.). (Salachová, 2012) 

V případě živností se jedná o podnikající fyzické osoby. Vlastníkem bývá jediná osoba, 

jejíž jméno a příjmení je názvem podniku. Hlavními podmínkami pro založení živnosti 

jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a daňová povinnost ke státu. 

Živnosti dělíme na živnosti ohlašovací a živnosti koncesované (Wupperfeld, 2003).  
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2.2 Postup zakládání podniku 

Při zakládání podniku, a tedy i správné volby podnikatelského plánu je nutné stanovit, 

zda se bude jednat o živnost, či větší podnik (Koráb, c2007). 

V případě živnostenského podnikání se jedná o jednodušší podnikatelský plán. V České 

republice se většinou nezpracovává. Nejčastěji tomu tak je při žádosti v bance o úvěr. Je 

nutné ovšem brát v potaz, že i když se jedná o živnosti, podnikatelský plán je i tak velice 

důležitý a jeho obsah a propracovanost bude záviset na komplexnosti služeb a velikosti 

podniku (Koráb, c2007).  

V případě většího podniku (např. s.r.o.) je vyžadován profesionálnější a více 

propracovaný dokument podnikatelského plánu. Nejčastěji se podnikatelé obracejí přímo 

na poradenské firmy, či agentury, které podnikatelský plán pro společnost zpracovávají 

na zakázku (Koráb, c2007) 

2.2.1 Živnost 

Hlavními podmínkami provozování živnosti jsou (Synek, 2011): 

- Dovršení 18 let,  

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost (Synek, 2011). 

Živnosti můžeme rozdělit na základě odborné způsobilosti na živnosti ohlašovací 

a živnosti koncesované (Synek, 2011). 

Živnost ohlašovací lze dále rozdělit na živnosti řemeslné, kde je nutné prokázání 

o odborné způsobilosti podnikatele např. výučním listem, vysvědčením, diplomem, či 

jiným dokladem. Dále sem patří živnosti vázané, kde je odborná způsobilost upravena 

zvláštními předpisy (podmínka 4 let praxe v oboru). A naposled jsou to živnosti volné, 

kde se nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti (Synek, 2011). 

Živnost koncesovaná je například výroba zbraní podléhajících registraci, výroba 

střeliva, výroba zubních náhrad, či směnárenská činnost. Zde je nutná též odborná 

způsobilost minimálně 4 let praxe v oboru (Synek, 2011).  
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Pro získání živnostenského oprávnění je nutné ohlášení fyzické osoby elektronicky dle 

JRF formuláře, kde vyplňujeme (Synek, 2011):  

- Jméno, příjmení, trvalé bydliště, státní občanství, 

- obchodní jméno a sídlo, 

- identifikační číslo, 

- předmět a místo podnikání, 

- datum zahájení činnosti, 

- údaj, zda budeme zaměstnávat pracovníky, 

- provozovnu nebo doklad o vlastnickém právu k objektu a prostorám pro 

podnikání, 

- doklady o odborné způsobilosti a praxi, 

- výpis z rejstříku ne starší jak 3 měsíce (Synek, 2011). 

Živnostenský úřad spravuje rejstřík, ve kterém jsou uvedeny všechny druhy živností. Dále 

jsou zde také zaznamenány změny, jako je pozastavení či přerušení provozování živnosti, 

či další skutečnosti. Každý má právo nahlížet do živnostenského rejstříku a pořizovat si 

z něj opisy, či výpisy (Synek, 2011). 

 

Obr. 2: Postup založení živnosti 

Zdroj: (Synek, 2011) 
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2.3 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 

okolnosti související s podnikatelskou činností“ (Svobodová, 2017). 

Pro založení nového podniku je podnikatelský plán ústředním bodem. Můžeme tvrdit, že 

hraje jednu z nejdůležitějších rolí při cestě k budoucímu úspěchu. Je proto důležitá jeho 

propracovanost a detailnost. Nezbytnost podnikatelského plánu je pro získání financí jako 

například (Wupperfeld, 2003): 

- Bankovní úvěr, 

- vlastní kapitál od soukromých, či institucionálních investorů, 

- státní fondy či fondy EU a jeho různé podpůrné prostředky (Wupperfeld, 2003). 

2.3.1 Proces plánování podnikatelského plánu 

Plánovací proces zahrnuje 3 fáze: (Burns, 2001). 

Vědomí, kde jsme nyní – je fáze, kdy je nutné porozumět vlastnímu produktu či službě 

a jak se liší od konkurence. Dále se zaměřujeme na zákazníky. Kdo jsou naší zákazníci, 

a proč by měli koupit právě náš produkt. Nutné je porozumění slabých a silných stránek 

naší firmy a příležitostí a hrozeb, které se nachází na trhu (Burns, 2001). 

Rozhodování, kam chceme jít – zde je nutné rozhodnout obecné zacílení podniku. 

Chceme spíše podnik zaměřený na životní styl, či na růst? Důležitá je mise podniku, která 

říká, co chceme, aby se z našeho podniku stalo. Dále stanovit specifické cíle, jak této mise 

dosáhneme. Tyto cíle musí být kvantifikované, časově omezené a realisticky dosažitelné 

(Burns, 2001). 

Plánování, jak se tam dostaneme – obsahuje, jak by zvolené strategie měly být 

realizovány, abychom dosáhli stanovených cílů. Rozvoj těchto strategií zahrnuje 

koordinaci různých funkcí, jako marketingu, operací, lidí či financí. Je nutné navrhnout 

marketingový plán neboli, jak budeme produkt zákazníkovi prodávat a finanční budget – 

zisk a předpověď cash flow (Burns, 2001). 
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2.3.2 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu by měla sloužit hlavně k napsání klíčových bodů, ke 

kterým budeme přiřazovat jednotlivé úkony. Oblasti, které by neměly v podnikatelském 

plánu chybět, jsou hlavně definování podnikatelského prostředí, popis produktu, popis 

trhu, operací, managementu, návrhy finančního plánu, či rizik (Frinch, 2006). 

Dle Osterwaldera a Pigneura je vhodné podnikatelský plán rozdělit do těchto oblastí: 

týmu, business modelu, finanční analýzy, vnějšího prostředí a analýzy rizik (Osterwalder, 

2015). 

Tým – Důležitost manažerského týmu je nutná hlavně z pohledu rizikových investorů. 

Investoři se zajímají, zdali je tým zkušený, má odpovídající znalosti a jestli dokáže plnit 

dohodnuté podmínky (Osterwalder, 2015). 

Business model – Business model ukáže adresátům vizuální portrét neboli ilustruje 

jednotlivé prvky modelu kresbami. Je zde nutné popsat hodnotovou nabídku, vyložit 

doklady zákaznických potřeb a udat důvody proč vstupujeme na trh. V této části je 

důležité zaměření na adresáta, abychom v něm vzbudili zájem. Nemělo by se zapomenout 

určit klíčové zdroje a činnosti pro tvorbu samotného modelu (Osterwalder, 2015). 

Finanční analýza – Jednou z důležitých částí business modelu je finanční analýza. Lze 

vytvořit předběžné kalkulace a odhadnout počet získaných zákazníků. V této oblasti by 

neměla chybět analýza rentability, obchodní scénáře, či provozní náklady. Možné jsou 

i odhady kapitálových výdajů a nákladů na realizaci. Výsledkem by měly být finanční 

požadavky na základě nástinu veškerých nákladů, výnosu a peněžních toků. 

(Osterwalder, 2015) 

Vnější prostředí – Zde je popsán business model ve vztahu k vnějšímu prostředí. 

Důležitost je kladena na shrnutí konkurenčních výhod business modelu za pomocí čtyř 

vnějších sil (Osterwalder, 2015). 

Plán realizace – V této oblasti ukazujeme adresátům zvolený postup, a co realizace 

obnáší neboli jaké milníky a projekty budou splněny. Plán by měl obsahovat Ganntovy 

diagramy (Osterwalder, 2015), 
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Analýza rizik – V analýze rizik popisujeme překážky, omezující faktory a kritické 

faktory úspěchu, které je možné odvodit ze SWOT analýzy a business modelu 

(Osterwalder, 2015). 

 

Obr. 3: Struktura podnikatelského plánu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Osterwalder, 2015) 

2.3.3 Business model 

Business model představuje základní princip, jak firma vytváří, předává a získává 

hodnotu“ (Osterwalder, 2015). 

Business model lze chápat jako koncepci, která by měla být jednoduchá, relevantní 

a intuitivně srozumitelná. Naopak by neměla zjednodušovat určité složitosti podniku. 

Business model umožňuje vytvořit nové strategické alternativy a můžeme jej chápat jako 

detailní plán strategie, která se má za pomocí organizačních struktur, procesů a systému 

naplnit (Osterwalder, 2015). 

Dle Osterwalda se jedná o business model, který je složen z 9 prvků, a které jsou pokryty 

4 hlavními oblastmi: zákazníci, nabídka, infrastruktura a finanční životaschopnost. 

Stavebními prvky jsou (Osterwalder, 2015): 
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1) Zákaznické segmenty 

Za pomocí zákaznického segmentu určujeme skupiny osob či subjektů, na které se má 

podnik zaměřit. Lze tvrdit, že zákazník je jádrem všech business modelů, protože bez něj 

by podnik nebyl životaschopný. Podnik tedy musí rozdělit své zákazníky do různých 

segmentů dle potřeb, chování a dalších atributů. Tím se business model zaměří na jeden 

či více velkých nebo malých segmentů (Osterwalder, 2015). 

2) Hodnotové nabídky 

Hodnotovou nabídku lze chápat jako stavební prvek, který spojuje výrobek a služby a tím 

vytváří hodnotu pro určený zákaznický segment. Stručně lze tvrdit, že hodnotová nabídka 

představuje balíček výhod nabízený zákazníkům na trhu. Balíček může být inovativní 

nebo podobný stávajícím nabídkám, avšak musí obsahovat další atributy. Příkladem 

hodnotové nabídky je cena, design, značka, dostupnost, výkon atd. (Osterwalder, 2015). 

3) Kanály 

Kanály zadávají, jakým způsobem podnik komunikuje se zákaznickými segmenty. Dále 

řeší, jakým způsobem jim předá hodnotovou nabídku. Jedná se o formu komunikace, 

distribuce a prodejní kanály. Typ kanálu může být přímý: prodejci a prodej přes web 

nebo nepřímý: vlastní prodejny, partnerské prodejny a velkoobchod (Osterwalder, 2015). 

4) Vztahy se zákazníky 

Jedná se o prvek, který popisuje budování vztahů s jednotlivými zákaznickými segmenty. 

Podnik se může zaměřit např. na získání zákazníků, udržení zákazníků či navyšování 

prodeje. Vztah se zákazníky je vysokým indikátorem jejich celkové spokojenosti. Může 

se jednat například o osobní asistenci, samoobsluhu, automatizované služby, komunity 

nebo spolutvorbu (Osterwalder, 2015). 

5) Zdroje příjmů 

Jedná se o stavební prvek, který zjišťuje zisk z každého zákaznického segmentu. Lze 

generovat dva druhy příjmů: transakční příjmy z jednorázových zákaznických plateb 

nebo opakující se příjmy z průběžných plateb. Možnosti, jak generovat příjmy mohou 

být například: prodej aktiv, poplatek za užití, předplatné, půjčování/pronájem, 

poskytovaní licencí nebo reklama (Osterwalder, 2015). 
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6) Klíčové zdroje 

Klíčové zdroje představují aktiva podniku. Každý podnik potřebuje aktiva k fungování 

business modelu. Tyto zdroje mohou mít podobu: fyzickou, finanční, duševní nebo 

lidskou. Lze je vlastnit pronajímat nebo nakupovat od klíčových partnerů (Osterwalder, 

2015). 

7) Klíčové činnosti 

Aby business model fungoval, podnik musí vykonávat klíčové aktivity. Tyto aktivity jsou 

také potřebné k vytvoření hodnotové nabídky, držet vztahy se zákazníky a získávat 

příjmy. Klíčové činnosti mohou být například: výroba, řešení problémů, platforma/síť 

(Osterwalder, 2015). 

8) Klíčová partnerství 

Jedná se o prvek, která má vytvořit síť dodavatelů a partnerů. Navazovat partnerství je 

možné z těchto hledisek: optimalizace a úspory z rozsahu, snížení rizik a nejistoty nebo 

získání zdrojů a činností (Osterwalder, 2015). 

9) Struktura nákladů 

Stavební prvek, který ukazuje veškeré náklady spojené s podnikáním. Veškeré předešlé 

prvky jako vytvoření hodnotové nabídky, udržování vztahů se zákazníky a generování 

příjmu totiž přinášejí náklady. Tyto náklady lze vyčíslit až poté co definujeme klíčové 

zdroje, partnerství a činnosti. Náklady mohou být: fixní, variabilní, úspory z rozsahu 

nebo úspory ze sortimentu (Osterwalder, 2015). 

 

Obr. 4: Plátno podnikatelského modelu 

(Zdroj: Osterwalder, 2015) 
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2.3.4 Marketingový plán 

Marketingový plán vychází z marketingové strategie. Tuto strategii bychom mohli 

definovat jako hledání způsobů, jak dlouhodobě uspět na trhu, jak se odlišovat od 

konkurence a jak a komu nabízet výrobky a služby. Zároveň se jedná o klíčovou součást 

podnikatelského záměru, protože jsme schopni dívat se dopředu a myslet dlouhodobě 

(Hejhalová, 2019). 

V případě stanovení strategie jsme schopni vytvořit marketingový plán na daný rok nebo 

pro zavedení nového výrobku na trh. Lze tvrdit, že marketingový plán určuje taktické 

kroky, jakým způsobem naplníme marketingovou strategii (Hejhalová, 2019). 

S marketingovým plánem se setkáváme v podobě marketingového mixu. Tedy 

rozpracování modelu 4P, produktu, ceny, distribuce a propagace (Hejhalova, 2019). 

Produkt – je první věcí, na kterou se zaměříme. Produkt musíme nastavit, tak aby co 

nejlépe uspokojoval potřeby našeho zákazníka. Nutné je stanovit funkční vlastnosti 

produktu (rychlost, velikost, přehlednost). Dále je se musíme zaměřit na vzhled a design, 

tedy aby byl produkt pro zákazníka atraktivní. Nakonec je také důležité vyřešit obal. Obal 

by měl sdělovat přesně to, co se chce zákazník dozvědět (Hejhalova, 2019). 

Distribuce – je dalším krokem pro marketingový plán. Je nutné vybrat místo prodeje, 

tedy místo, kde si zákazník produkt zakoupí. Distribuční síť lze stanovit i na základě 

partnerů. Důležité je určit podmínky a cenu za distribuci, aby byl prodej co nejvíce 

výhodný (Hejhalová, 2019). 

Propagace – je velmi klíčovým bodem marketingového plánu. Zákazník se musí o 

produktu dozvědět a získat takové informace, které ho přimějí si produkt koupit. 

Propagaci lze stanovit na základě 2 kroků. Nejdříve sestavit přesvědčivou nabídku, která 

by měla být atraktivní a zároveň uvěřitelná. Poté vybrat komunikační kanály, které 

zákazník využívá. (Hejhalová, 2019).  

Cena – je zásadním bodem pro marketingový plán. Cenu bychom měli stanovit tak, aby 

byl produkt atraktivní pro zákazníky a zároveň, aby byl podnik ziskový (Hejhalová, 

2019). 
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2.4 Strategické analýzy 

Při tvorbě strategických analýz je nutné zaměřit se na analýzy okolí podniku neboli 

prostředí, ve kterém se podnik nachází. Prostředí může být jak podnikatelské odvětví, ve 

kterém podnik působí, tak i národní, či mezinárodní prostředí (Mallya, 2007). 

 

 

Obr. 5: Okolí podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Mallya, 2007) 

Obecné okolí– je oblast rozboru faktorů, které na firmu všeobecně působí. Zahrnujeme 

zde sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické faktory. 

Tyto faktory můžeme například identifikovat, za pomocí SLEPT analýzy (Mallya, 2007). 

Oborové okolí– též označováno jako užší vnější prostředí, je analýza odvětví, kde 

prostředí je ovlivněno konkurenty, zákazníky a dodavateli. Pro tuto analýza nejčastěji 

využíváme Porterův model pěti sil, který je nástrojem pro zkoumání konkurenčního 

prostředí (Hanzelková, 2017) 

Interní okolí– je oblast, kde se soustřeďujeme hlavně na kulturu, strukturu a zdroje 

podniku (Mallya, 2007). 

Strategická analýza podniku, jak vnějšího, tak i vnitřního je základnou pro vytvoření 

SWOT analýzy, pomocí které budeme schopni formulovat strategie do budoucnosti. Dle 

Leřkovského a Vykypěla je řečeno, že analýza vnějšího prostředí nám pomůže odhalit 

vývojové trendy, které jsou podstatné pro ovlivňování podniku v budoucím období. 

(Lhotský, 2010) 

Obecné 
okolí

Oborové 
okolí

Podnik

Interní 
okolí
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2.4.1 SLEPT model 

Na analýzu makro-prostředí lze využít jednoduchý rámec-SLEPT model. Tento model 

rozčleňuje vnější podnikové prostředí na tyto konkrétní faktory: (Shankar, 2012) 

Sociální – faktory výrazně ovlivňují poptávku i nabídku. Můžeme sem zařadit např. stav 

vzdělání, životní styl, pohled obyvatelstva na svět, či na podnik samotný, pohled 

obyvatelstva na životní prostředí, příjmy, sociální trendy, volný čas, role mužů a žen ve 

společnosti atd. (Mallya, 2007) 

Legislativní – nejvíce poukazuje na význam státu, protože vymezuje v podnikání zákony, 

vyhlášky a normy. Například se jedná o daňové zákony, antimonopolní zákony, státní 

regulace hospodářství, zákony o ochraně životního prostředí, občanský zákoník, ochranu 

osobního vlastnictví, obchodní zákoník, či zdravotní a bezpečnostní zákon (Mallya, 

2007). 

Ekonomické – okolí závisí na vývoji makroekonomických trendů. Zde je nutné 

analyzovat bankovní stav neboli charakter úspor a půjček, míru dostupnosti úvěrů 

a úspory v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Dále sem řadíme 

analýzu daňového zatížení, překážky u exportu a importu, cenovou politika, trend 

nezaměstnanosti, úrokovou míru, inflaci, míru ekonomického růstu či vývoj hrubého 

domácího produktu. Lze se dívat také na další makroekonomické problémy jako 

například pozorování hospodářských cyklů, kontrolu mezd/cen, dostupnost energií, 

rozpočet a obchodní bilance státu či síla globální ekonomiky a kapitálového trhu (Mallya, 

2007). 

Politické – faktory mohou ovlivnit rozhodování státu, které může mít vliv na 

podnikatelské prostředí dané země. V politickém prostředí bychom měli sledovat faktory 

jako je stabilita vlády a politického prostředí, ekonomická politika vlády, podpora 

zahraničního obchodu, politická nálada, politika různých politických stran, názor vlády 

na kulturu a náboženství, výdaje vlády a vládní politika, či zdali je vláda účastníkem např. 

EU, NAFTA, ASEAN atd. (Mallya, 2007). 

Technologické – okolí, ve kterém se podnik nachází, je nutné neustále sledovat, jelikož 

dochází k častým změnám a rychle se vyvíjí. Musíme předvídat hlavně směr technického 

rozvoje, protože výrazně ovlivňuje úspěšnost podniku. Při rozboru technologického okolí 

musíme brát v úvahu změnu tempa technologie, finanční prostředky na vědu a výzkum, 
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výdaje na vědu a výzkum, rychlost morálního zastarávání, nové pracovní metody 

a techniky. Můžeme sem zařadit i výhody, které vyplývají zákazníkům z inovace 

(internetové bankovnictví, nová generace mobilních telefonů) nebo také databázové 

technologie, která dávají organizacím přístup k datům a distribuci informací (Mallya, 

2007). 

2.4.2 Porterův model 

Porter rozčlenil hybné síly na odvětvové a konkurenční. V případě modelu pěti sil mluví 

o konkurenčních pěti silách, kde za nejvýznamnější z nich považuje sílu v soupeření 

s ostatními podniky v odvětví (Guinn, 2007) 

Cílem Porterova modelu je těmto silám porozumět a stanovit ty, které pro budoucí vývoj 

podniku budou mít největší význam. Je velice důležité, aby podnik zvládl rozpoznat tyto 

síly, aby na ně mohl včas reagovat, vyrovnat se s nimi, či je v nejlepším případě změnit 

ve vlastní prospěch (Sedláčková, 2006). 

Model vychází z předpokladu, že podnik působící v daném odvětví a jeho konkurenční 

pozice je ovlivňována 5 silami (Hanzelková, 2009):  

 

Obr. 6: Porterův model 5 sil 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Sedláčková, 2006) 

Vyjednávací síla zákazníků – může značně ovlivnit konkurenční podmínky v odvětví. 

V případě silných kupujících může nastat problém např. ztráty potenciálních zisků nebo 

také zostření vztahů mezi konkurencí. Problémem může také být případ, kdy si silní 

Konkurenti v 
odvětví

Substituty
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konkurenti

Dodavatelé



29 

 

zákazníci začnou určovat výhody. Nejčastěji je síla významná v těchto případech 

(Sedláčková, 2006): 

- Nízkého počtu zákazníků, kteří nakupují velká množství (vyjednávání 

množstevních slev či výhod), 

- velkého počtu malých podniků s malou vyjednávací sílou, 

- výrazné standardizace nakupovaného předmětu, 

- vysokého procenta nákupu jednoho zákazníka z celkového odbytu odvětví, 

- produktu, který není důležitým vstupem nebo nezbytným výrobkem, 

- ekonomicky výhodnějšího nákupu vstupů od více dodavatelů (Sedláčková, 

2006). 

Podnik může zvýšit své výhody tím, že se zaměří na slabé zákazníky. Různé skupiny 

zákazníku mají zpravidla jiné pozice pro využití vyjednávacích sil. Například někteří 

mohou být více citliví k cenám, či kvalitě, či poskytovaným službám. (Sedláčková, 2006) 

Vyjednávací síla dodavatelů – může přivést podniky i ke snížení jejich výnosnosti. Vliv 

dodavatelé zdrojů je tedy nezbytným ekonomickým faktorem. Čím vyšší je vliv 

dodavatelů, tím větší je vyjednávací síla. Za vysokou vyjednávací sílu považujeme tyto 

situace (Sedláčková, 2006): 

- Vstup do odvětví je rozhodující pro ovlivnění kvality výstupu a tím, že tvoří 

značnou část celkových nákladů,  

- velké podniky, které mají tržní pozici a nejsou ohroženy konkurenčními 

podmínkami, ovládají odvětví dodavatelů, 

- pro kupujícího není snadné přejít od jednoho dodavatele k jinému,  

- dodavatelé nejsou motivování k podpoře odvětví odběratelů, kteří mají nižší 

cenu, pokud pro něj nejsou důležití, 

- odběratelé se nesnaží vypovídat o možné zpětné vertikální integraci 

(Sedláčková, 2006). 

Hrozba vstupu nových konkurentů – je závislá především na dvou faktorech, vstupní 

bariéry a očekávané reakce ostatních konkurentů. Mezi vstupní bariéry můžeme zařadit 

(Sedláčková, 2006): 

- Úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, 
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- technologie a speciální know-how, 

- znalost značky a oddanost zákazníků, 

- kapitálová náročnost, 

- absolutní nákladové výhody, 

- přístup k distribučním kanálům, 

- legislativní opatření a státní zásahy (Sedláčková, 2006). 

V případě, že se konkurent rozhodne vstoupit do odvětví, je nutné, aby zvážil reakce 

konkurentů. Tedy jakým způsobem budou reagovat (snížení cen, zlepšování produktu, 

reklamní aktivity). Ovlivnit jejich rozhodnutí a vstupu do odvětví mohou také již vzniklé 

spojenectví podniků s distributory či zákazníky. (Sedláčková, 2006). 

Hrozba substitutů – nad hrozbou substitutu je nutné uvažovat z toho důvodu, že podniky 

ve stejném odvětví se mohou dostat do konkurenčního vztahu s podniky v jiném odvětví 

jen proto, že jsou dobrými substituty. Konkurenční síla substitutů je determinovaná 

těmito faktory (Sedláčková, 2006). 

- Relativní výši cen substitutů,  

- diferenciací substitutů, 

- nákladů na změnu (Sedláčková, 2006). 

Rivalita firem působících v daném trhu – bývá často jednou nejsilnější ze všech 

konkurenčních sil. Je dána hlavně výrazností boje mezi konkurencí a jejich snahy získat 

si na trhu lepší pozici. V případě, že má podnik konkurenční strategii, je zaměřena právě 

na budování silné pozice a dosažení tržního úspěchu. Tato strategie je však ovlivněna 

tržními událostmi a posloupnosti tahů a protitahů rivalů. Trh se tak může změnit na 

ekonomické bojiště. Mezi nejčastější faktory, které ovlivňují velikost rivality mezi 

konkurencí, patří (Sedláčková, 2006): 

- Počet konkurentů v konkurenčním okolí a jejich velikost, 

- míra růstu trhu, 

- vysoké fixní náklady, 

- diferenciace produktů, 

- výstupní bariéry z odvětví, 

- akvizice slabších podniků,  
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- globální zákazníci. (Sedláčková, 2006). 

2.4.3 SWOT analýza 

SWOT je akronym pro termíny: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tento 

model pomáhá organizacím a podnikům rychle zachytit a identifikovat interní faktory, 

které závisí na vnitřních funkcích a externí faktory které závisí na okolním prostředí. 

Nejčastěji se SWOT analýza využívá jako prostředek pro rozhodování a rozvoj 

strategických plánů podniku (Management, 2015). 

Swot analýza je zobrazovaná v tzv. SWOT diagramu-4 kvadrantech, kde jsou zobrazeny 

zvlášť silné stránky-S (strenghts), slabé stránky-W (weaknesses), Příležitosti-O 

(opportunitties) a hrozby-T (thretas) (Sarsby, 2016). 

S.  Silné stránky – jsou faktory, která podporují příležitosti a zároveň napomáhají 

předejít hrozbám, Patří sem např. finanční silné stránky, technologické (knowhow, 

stroje), zákaznické služby (marketing, prodeje, služby, recenze), či lidé (talentovaní, 

schopní a dobře trénovaní (Sarsby, 2016). 

W. Slabé stránky – jsou faktory, které jsou zranitelné vůči hrozbám a zapříčiňují 

neschopnost uchopit příležitosti. Můžeme zde zařadit např. finanční slabé stránky (vysoké 

půjčky, likvidita), staré technologie, zákaznický servis (dlouhá čekací lhůta, 

komunikace), či nedostatek dovedností a morálky zaměstnanců (Sarsby, 2016). 

O. Příležitosti – jsou vnější a pomocné faktory, nad kterými nemůžeme mít kontrolu. 

Příležitosti přichází z různých zdrojů např. nové sociální trendy, technologické inovace, 

legislativa, odchod konkurence z trhu (Sarsby, 2016). 

T. Hrozby – jsou vnější faktory, které mohou podniku uškodit a které nelze nijak ovlivnit. 

Například se může jednat o vstup nové konkurence na trh, krádeže, potenciální ztrátu 

reputace nebo faktory zničující značku podniku (Sarsby, 2016). 

SWOT analýzu je možné vyhodnotit na základě přiřazení každému z faktorů váhu 

a hodnocení. Váhy jsou přidány každému faktoru dle důležitosti v rámci dané kategorie. 

Sečtením všech vah dostaneme vždy 1.  Čím vyšší je váha, tím je přikládána faktoru vyšší 

důležitost a naopak. Dále je nutné stanovit hodnocení faktorů. Hodnocení probíhá na 

škále 1-5, z čehož 1 se jedná o nejmenší spokojenost a 5 nejvyšší spokojenost u silných 
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stránek a příležitostí. U slabých stránek a hrozeb se jedná o škálu -1-(-5), kde -1 je nejnižší 

nespokojenost a (-5) nejvyšší nespokojenost. Tím získáme hodnocení interních 

a externích faktorů. Interní faktory jsou dány součtem silných a slabých stránek a externí 

faktory součtem příležitostí a hrozeb. Výsledek SWOT matice je bilance mezi interními 

a externími faktory. Tento výsledek nám říká, na co by se podnik měl zaměřit (Fotr a 

kolektiv, 2012) 

2.5 Marketingový výzkum 

Existuje několik definic marketingového výzkumu. Například dle Kotlera je 

marketingový výzkum systematické určováni, shromažďování, analyzování 

a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí 

(Kozel, 2006). 

2.5.1 Definování hlavních problémů a cílů výzkumu 

Definovat problém je jeden z prvotních a potřebných částí při tvorbě výzkumu. Problémy, 

které jsou signálem pro vytvoření výzkumu, mohou být například stížnosti zákazníků, 

postoje zaměstnanců, či změny ve sdělovacích prostředcích. Po určení problému, který 

máme zájem řešit, následuje stanovení cíle výzkumu. Cíl by měl detailně vyjadřovat 

požadované zjištění výzkumu (Foret, 2003). 

2.5.2 Plán marketingového výzkumu 

Plán výzkumu vede ke kontrole průběhu výzkumu a ke stanovení postupu, jak získat 

potřebné informace a jakým způsobem je poté interpretovat. Nejprve je zapotřebí 

formulování problému, hypotézy řešení a určení cíle výzkumu. Následně se musí 

odhadnout, co od výzkumu očekávat. Další fází je určení informačních potřeb, jejich 

struktury a zdrojů, po které následuje plánování výběrového souboru a jeho stanovení, 

určení velikosti a složení výběrového souboru, předběžné navržení času a místa realizace. 

Nezbytností plánu je výběr technik a nástrojů výzkumu a způsob kontaktování 

respondentů. Před vlastním výzkumem je také potřeba provést předvýzkum. Vlastní 

výzkum je zhodnocen statistickou metodou, a následně interpretován, a prezentován. 
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Nakonec je sestaven rozvrh etap pro konkrétního pracovníka a rozpočet nákladů na 

výzkum (Foret, 2003). 

2.5.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník je jednou z možných nástrojů marketingového výzkumu. Kvalitní dotazník je 

stanoven na základě těchto pravidel (Tahal, 2017): 

- Ptát se na to co skutečně potřebujeme vědět, 

- dodržovat stručnost a jasnost formulovaných otázek, 

- pokládat otázky, na které je respondent schopen a ochoten odpovědět (Tahal, 

2017). 

2.6 Podstata jógové praxe 

Jóga pochází z Indie, kde po několik let byla praktikována muži, kteří se snažili 

o dosažení spirituálních cílů za pomocí praxe. Jóga je vědomá aktivita jednotlivce, který 

má za cíl dosáhnout smyslové a duševní zkušenosti, která pro něj představují duševní 

hodnotu. Duševní hodnota představuje pro jednotlivce prohloubení života, vědomí 

a porozumění realitě a sebe sama (Werner, 1977). 

Jóga kombinuje fyzickou a psychickou aktivitu. Tato aktivita přispívá např. ke snížení 

stresu a úzkosti. Jóga se praktikuje prostřednictvím řady pozic (ásan). Tyto pozice jsou 

stavěny pro zvýšení pevnosti a pružnosti těla. Důležitost při praxi je práce s dechem. Jóga 

pomáhá zlepšovat sílu svalů, pružnost a rovnováhu (Druhy yogy, 2014).  

Jakmile se jóga přesunula z Indie do USA, tak se následně začaly vytvářet směry, které 

už minimálně představují kořeny východní civilizace. V tomto případě již můžeme mluvit 

o moderní józe. Momentálně existuje nespočet škol a je v podstatě nemožné se v nich 

orientovat. Na západě je nejvíce populární posturální jóga, tedy ta asánová, která byla 

popsána výše. Druhou možností je meditační jóga. Ta má své kořeny v buddhismu, 

upanišadách a tantře. Důraz je v ní kladen na práci s myslí, koncentraci a meditaci. U nás 

je stále více meditačních a buddhistických center, které s zaměřují na toto učení. Nejlepší 

praxí je ta, kdy se kombinuje jak fyzická, tak i spirituální praxe (Tůmová, 2019) 



34 

 

2.6.1 Druhy jógy 

V praxi existuje mnoho stylů jógy. V následující tabulce jsou představeny ty nejznámější. 

Tab. 1: Druhy jógy a jejich charakteristika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Druhy yogy, 2014) 

Druh Jógy Popis stylu praxe 

Hatha jóga Základní forma jógy. Jedná se o klidnou a nenáročnou praxi. 

Bikram jóga Praxe v místnosti o 42 stupních a vlhkosti 40 procent. Zahrnuje 26 

pozic. Zvyšuje flexibilitu, pomáhá spalovat a zvyšovat výdrž. 

Aštanga jóga Pozice jsou náročnější a vyžadují pravidelnou praxi. 

Power jóga Praktikovaný ve fitness studiích a zaměřený na svaly a spalování 

Yin jóga Klidnější praxe zaměřená na posílení pojivových tkání a procvičení 

kloubů. V pozicích se zůstává delší dobu 

Acro jóga Jóga pro 2 (párová). Zahrnuje akrobacii. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

PODNIKATELSKÉHO SEKTORU 

Analytická část práce se zaměřuje na strategickou analýzu, která zahrnuje analýzu 

vnějšího okolí-analýzu SLEPT a Porterův model pěti sil. Následně je proveden 

marketingový výzkum, pomocí kterého je analyzována poptávka po službách 

a preference zákazníků. Nakonec jsou všechny analytické části vyhodnoceny za pomocí 

SWOT analýzy, která identifikuje slabé stránky, silné stránky, příležitosti a hrozby 

podniku.  

3.1 Analýza SLEPT 

SLEPT analýza zahrnuje vyhodnocení vnějších faktorů působící na podnik-sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických a technologických. 

3.1.1 Sociální faktory 

Věková kategorie 

Oblast jógy je rozšířená pro téměř všechny věkové kategorie. Lekce mohou být 

přizpůsobeny jak pro děti, tak i pro seniory a stejně tak i pro zkušené, či úplné 

začátečníky. Výhodou je, že se jedná o sport prospěšný zdraví a není k němu potřeba 

žádná dispozice oproti jiným sportům. Proto jógu může praktikovat téměř každý.  

 

Graf 1: Věková struktura občanů Žebětín 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Místopisy, 2020) 
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Co se týče věkové struktury, v obci Žebětín převažuji ženy nad 15 let. To potvrzuje zájem 

o tuto oblast, a to z toho důvodu, že v dospívajícím, středním a vyšším věku ženy více 

inklinují k tomuto typu cvičení. Téměř podobný počet tvoří muži ve věku nad 15 let. Ti 

zaujímají nižší zájem o tuto oblast, avšak stále se najde značná část, která tyto služby 

využívá. 

Zájmy a sociální skupiny 

Jóga se řadí do služeb pro střední, či vyšší příjmové skupiny. Nejčastěji je využívána 

právě zaměstnanci, kteří mají sedavé zaměstnání a sportovce, kteří potřebují zrelaxovat 

a protáhnout tělo. Jóga úzce souvisí také se zdravým životním stylem, tudíž pro lidi, kteří 

dbají na zdravou stravu, pohyb a duševní relaxaci. V dnešní době je jóga jedním z velkých 

trendů, který se masivně rozšiřuje, a to z toho důvodu, že lidé, kteří ji praktikují, v ní vidí 

prospěšnost pro jejich tělo i mysl.  To souvisí i s ochotou vynaložit vyšší částku za různé 

typy lekcí. 

Sociální skutečností je růst zájmu o zdravý životní styl (O2). Například ve firmách se 

navyšuje zájem o benefity spojené se zdravým životním stylem, který zahrnuje jak celou 

řadu nadstandardních zdravotních vyšetření, tak i možnosti cvičení, jako je jóga, zdravé 

stravování, či fitness (MůjBIZ, 2018). 

Na základě článku o popularitě wellness je zřejmé že obliba této oblasti stoupá a je stále 

více „in“(S3). Je to z toho důvodů, že lidé si častěji uvědomují potíže, které vznikají právě 

špatným životním stylem a proto, se tomu snaží předcházet pomocí aktivit, zdravé stravy 

a relaxace (Rehabilitace.info, 2017). 

Na základě dalšího zdroje můžeme říct, že Češi se přiklání větší oblibě 

různých druhů jógy a jiných body & mind stylů (S3). Stejně tak více lidí vyhledává 

individuální tréninky s profesionály, zaměřené na zdraví, a to pro úlevu od bolesti zad, 

hlavy, či boje s civilizačními nemocemi. V budoucnosti v této oblasti můžeme očekávat 

také nárůst, a to z toho důvod, že na základě statistik ČR jsou nejčastějšími příčinami 

nemocnosti zaměstnanců onemocnění dýchacích cest a nemoci svalové a kosterní 

soustavy (Sládková, 2018). 

 

 



37 

 

Obec Žebětín 

Co se týče umístění, městská část Brno-Žebětín je okrajovou částí Brna, ale stále velmi 

dobře dostupnou z centra města. Část je specifická hlavně tím, že kromě obyvatel je zde 

i chatová oblast pro občany Brna a také se zde staví nové vily a rodinné domy. Žebětín je 

výbornou volbou pro lidi, kteří potřebují rychlou dstupnost do města a zároveň mají 

potřebu žít v klidnější a přírodě bližší části města. Dá se předpokládat, že využívání právě 

nabídky lekcí jógy by pro tuto městskou část mohla být velmi zajímavá a prospěšná. 

 

Graf 2: Počet obyvatel v letech 2013-2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Místopisy, 2020) 

Z celkového počtu obyvatel města Brna, které činí 379526 je 4692 občanů z Brno-

Žebětín. Oproti roku 2013 je v této části nárůst obyvatel až o 1000. Největší nárůst je 

zaznamenán v roce 2018, kdy se čtvrť rozrostla až o 259 obyvatel (O1). 

 

Graf 3: Rozložení obyvatelstva dle pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Místopisy, 2020) 
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Rozložení obyvatel dle pohlaví je téměř půl na půl viz. graf č. 3. V dnešní době k józe 

inklinují spíše ženy, avšak mužů stále více přibývá hlavně z důvodů např. bolavých zad 

a sedavého zaměstnání. 

 

Graf 4: Rozložení obyvatelstva dle věku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Místopisy, 2020) 

Jak již bylo zmíněno značná část obyvatelstva, je tvořena občany nad 15 let, a to 75 %. 

Tato skutečnost společně s rozložením dle věku napovídá pravidlu o dostatečném zájmu 

v oblasti jógy. Jak bylo řečeno, lekce lze přizpůsobit i pro dětskou kategorii. To umožní 

oslovit i část z 25 % občanů pod 15 let. 

3.1.2 Legislativní faktory 

Při podnikání je důležité se držet legislativy. Nutnost tkví v dodržování zákonů České 

republiky. Nejdůležitější je při vzniku nového podniku jednat v rámci obchodního 

zákoníku, který definuje zákony a normy v oblasti podnikání.  

Při založení společnosti je to volba právní formy podnikání a splnění nutných podmínek 

(trestní bezúhonnost, plnoletost) s tím spjatých. Stejně tak je nutná daňová povinnost vůči 

státu, tedy dodržování daňových zákonů. Ty jsou definovány v zákonech o dani 

z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb.) a zákonu o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.). Podnik by 

také neměl zapomínat na oblast ochrany spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), jelikož se 

jedná o poskytování služeb. Klamavé informace, či forma diskriminace jsou oblasti, kde 

spotřebitel může zareagovat a právně se bránit (Zákony pro lidi, 2020)  

Další legislativní oblastí, které se provozování jógového studia dotýká, by měl být 

zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), zahrnující zákony ohledně zaměstnanců. 
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Příkladem může být bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Zaměstnanci, 

konkrétně instruktoři jógy by měli být na základě zákonu řádně proškolení o bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a uměli také dát první pomoc (Zákony pro lidi, 2020). 

Podnikání se dále týká zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), který je nutný ke 

správnému vedení finančních úkonů a toků v podniku a také zákon o evidenci tržeb 

(zákon č. 256/2019 Sb.) (Zákony pro lidi, 2020). 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňující podnik jsou hlavně současná ekonomická situace státu: 

míra inflace, nezaměstnanost, či výše HDP. Současná situace (rok 2019 v ČR) se 

vyznačuje především zpomalením růstu HDP, velmi nízkým stavem nezaměstnanosti 

a růstem mezd. Situace podniku také z ekonomického hlediska ovlivňuje měnící se sazby 

daní. 

Daně 

V případě podnikání je nutná daňová povinnost vůči státu. Konkrétně se jedná o sazbu 

DPH (daň přidané hodnoty) a daň z příjmu. 

Plátcem sazby DPH se stává podnikatel tehdy, když příjem za nejvýše 12 kalendářních 

měsíců jdoucích po sobě dosáhne na hranici 1 milion Kč, a to i bez ohledu na to, zdali 

bude obrat za další rok nižší. Plátcem DPH je možné stát se také v případě nabytí majetku 

prodejem podniku či privatizací (Měčířová, 2020). 

Tab. 2: Sazby DPH v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakpodnikat, 2019) 

Základní sazba 21 % 
zboží i služby, které nejsou vyjmenované v zákoně u 

snížených sazeb 

První snížená 

sazba 
15 % 

prodej potravin, ubytovací služby, stravovací služby, 

podávání nápojů, služby fitcenter a posiloven 

Druhá snížená 

sazba 
10 % 

domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně 

postižené občany, stravovací služby a podávání nápojů, 

opravy textilních výrobků, kadeřnické a další 
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V případě, kdy se podnik stává plátcem DPH, zařazujeme ho do kategorie první snížené 

sazby-služby fitcenter a sportovních akcí, tedy 15 %. 

V případě daně z příjmu jsou plátci fyzické i právnické osoby, které musí každoročně 

podávat přiznání k dani z příjmů. V České republice jsou následující sazby daně z příjmu. 

Tab. 3: Sazby daní z příjmů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Peníze.cz, 2019) 

Fyzická osoba 15 % 

Právnická osoba 19 % 

V případě podnikání na živnost se jedná o FO, tedy daň z příjmu 15 %. 

Vývoj HDP 

Tempo růstu HDP se v roce 2019 oproti roku 2018 lehce zpomalilo. Meziročně avšak 

zaznamenává kolísání. Z roku 2016 narostlo HDP až o 1,8 %. V roce 2018 se lehce snížilo 

a z roku 2018 na 2019 narostlo o 0,6 % na 2, 7 %. 

 

Graf 5: Vývoj HDP meziročně V ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kurzy.cz, 2019) 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti meziročně výrazně klesá. Na konci roku 2018 nezaměstnanost 

dosáhla 3, 1 % a aktuální činí až 2, 6 %. Zaměstnavatelé stejně jak v roce 2018 stále 

navyšují mzdy, avšak tempo růstu se zpomaluje.  
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Graf 6: Vývoj nezaměstnanosti v ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kurzy.cz,2019) 

Míra inflace  

V grafu č. 7 vidíme nárůst inflace z roku 2018 na rok 2019 a to na aktuálních 2, 7 %. Míra 

inflace může mít na podnik dopad zejména ve výši cen poskytovaných služeb, které se 

zvyšují a mohou tak mít negativní dopad, např. ztráta zákazníků (T3). 

 

Graf 7: Meziroční míra inflace 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Kurzy.cz,2019) 

Průměrná mzda v JMK 

V rámci ekonomických faktorů nás zajímá také průměrná měsíční hrubá mzda, a to z toho 

důvodu, abychom potvrdily ochotu občanů investovat do služeb, které budou využívat ve 

svém volném čase. Statistiky ukazují meziroční nárůst. Tempo růstu se každoročně 

zvyšuje, což může přinášet pro malé podniky hrozbu (T4). 
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Tab. 4: Vývoj průměrné mzdy v Jihomoravském kraji 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 

Průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji vyjádřená v Kč 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Prům. mzda 

JMK 

24 770 25 727 26 916 28 505 30 778 32 111 

3.1.4 Politické faktory 

Současná politická situace v ČR se jeví spíše jako stabilní, avšak roste míra protestů 

a projevů proti vládě. Nejčastějším důvodem protestů je jednání předsedy vlády Andreje 

Babiše. Avšak politická situace nemá na samotné podnikání v oblasti sportu, welnness 

a jógy značný vliv. Jedno z hlavních faktorů, které může podnikání značně ovlivnit je již 

zmíněný zákon o evidenci tržeb, který byl spuštěn v roce 2016 na základě rozhodnutí 

vlády. Momentální politický vývoj se může také projevit v míře státní podpory podnikání, 

a tím často měnící se legislativě, která může přinést podnikům dodatečné náklady (T6). 

3.1.5 Technologické faktory 

V této oblasti je nutné vypíchnout rychlost realizace nových technologií, a především 

rychlá dostupnost těchto technologií. I když oblast poskytování lekcí jógy nevyžaduje 

extrémně náročné technologie (S6), je nutné počítat se základnou, které mohou velmi 

usnadnit procesy v podniku. Příkladem může být platba přes webové stránky a online 

propagace a komunikace (O5). V současné době to potvrzuje meziroční růst lidí v ČR, 

kteří nakupují přes internet. Stále důležitější roli také hraje využívání sociálních síti. 

Tab. 5: Jednotlivci využívající informační technologie v ČR (vyjádřeno v %) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Lidé (16+) využívající sociální sítě 37,4 41,4 44,3 51 54 

Lidé (16+) nakupující přes internet 41,9 43,6 51,6 53,9 58,8 
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Podnik by měl využívat moderní a novodobé technologie jako počítače, či webovou 

stránku s rezervačním systémem a online formu propagace a komunikace se 

zákazníky (O4). S tím souvisí i založení sociálních sítí, které mohou zvýraznit image 

podniku a zjednodušit formu komunikace, aby se neomezoval přílišnou byrokracií, 

složitostí procesů a usnadnil svoji prezentaci. 

Důležitost tkví v neustálé zvyšujícím se využívání internetového připojení a lidí, kteří 

využívají osobní počítače a mobilní telefony. Lze potvrdit následujícími statistiky, které 

ukazují domácnosti vlastníci počítač a internetové připojení v Jihomoravském kraji. 

V této oblasti lze vidět každoročně zvyšující se procentuální nárůst. 

Tab. 6: Vybavenost domácností internetovým připojením a počítačem v JMK 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 

 Vybavenost domácností internetovým připojením a počítačem v JMK 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Internetové připojení 75,6 % 77,4 % 79,3 % 80,6 % 

Osobní počítač 75,1 % 76,2 % 77,3 % 78 % 

Protože žijeme v digitální době, mohou být zvyšující se hrozbou pro reálný podnik lekce 

v digitální podobě (T5). V tomto případě si cvičenci mohou zacvičit kdykoliv z domova, 

a to pouze za předplatné nebo i zdarma např. na kanále YouTube. 

V ČR s tím přišla na trh například Petra Mikulcová pod názvem Gymbee.cz. Na její 

platformě stačí zaplatit předplatné 200 Kč za měsíc, na kterém jsou dostupné až stovky 

videí od klasických fitness cvičení až po jógu a meditace (Elšíková, 2020). 

3.1.6 Shrnutí SLEPT analýzy 

Shrnutí SLEPT analýzy je vypracováno na základě identifikování příležitostí a hrozeb 

vnějšího okolí pro podnik. Tyto body budou doplněny v rámci shrnutí ve SWOT analýze 

na konci analytické části práce. 
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Tab. 7: Identifikace příležitostí a hrozeb na základě SLEPT analýzy 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Růst městské části Žebětín 

Růst zájmu o zdravý životní styl 

Sociální sítě a platba přes internet 

Vývoj technologií a využití internetu 

Zvyšování mezd 

Meziroční zvyšování cen 

Politická nestabilita 

Online lekce jógy 

3.2 Porterův model pěti sil 

Pomocí Porterova modelu budou analyzovány substituty, zákazníci, konkurenti 

v odvětví, dodavatelé a potenciální konkurenti. 

3.2.1 Konkurenti v odvětví 

Ve městě Brno je konkurence v odvětví značně vysoká. Největší konkurence je právě 

v centru města Brna a blízkých částí Brna-například Brno-Medlánky, Brno-Žabovřesky, 

Brno-Zábrdovice, či Brno-Královo pole.  

 

Obr. 7: Konkurence ve městě Brno 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Google Maps, 2020) 
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Mezi úspěšné centra s podobným konceptem, můžeme zařadit Happyoga studio, které se 

nachází na Mendelově náměstí, Hot jóga Balkán, které se nachází v Zábrdovicích 

a Yogahouse umístěný v Králově Poli. Vybrány byly pro porovnání z hlediska inspirace 

pro budoucí centrum v Žebětíně. Skutečnost výskytu těchto center ve středu Brna 

a okolních čtvrtí lze brát jako inspiraci ale současnou možnou hrozbu pro budoucí podnik. 

Tab. 8: Porovnání konkurence 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Happyoga, 2020; Yoga House, 2019; Yoga Brno, 2020) 

Studio Nabízené lekce Cenová kategorie Další služby 

Happyyoga Až 10 stylů yogy Vyšší (180 Kč za 

lekci) 

Workshopy, Soukromé 

lekce, E-shop, Dětská yoga 

Yogahouse Až6 stylů yogy Střední (150 Kč za 

lekci) + multisport 

Yoga pobyty, Sauna, Akce, 

Soukromé lekce 

Hot Yoga Až 9 stylů yogy Nižší (130 Kč yoga, 

180 Kč hot yoga) 

Dětská yoga, Hotyoga, 

Škola yogy, Akce 

V následujícím obrázku jsou vyznačené konkurence v městské části Brno-Žebětín. 

Klasický koncept centra jógy chybí, avšak jsou zde možnosti nabízející skupinové lekce, 

kam se zařazuje např. klasická jóga, pilates, či fitness.  

 

Obr. 8: Porovnání konkurence v obci Žebětín 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Google Maps, 2020) 
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V následující tabulce jsou porovnány služby, které jsou blízké nově vznikajícímu podniku 

v Žebětíně nebo jeho blízkém okolí.  Konkrétně se jedná o Rehabfit, který se nachází 

v Bystrci a Karolína Valentová, která pořádá nepravidelné lekce a individuální cvičení po 

domluvě. 

Tab. 9: Porovnání konkurence v Žebětíně a blízkém okolí 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Studio Carolin, 2020; Rehabfit, 2020) 

Poskytovatel lekcí Služby Cenová kategorie Další služby 

Karolína 

Valentová 

nepravidelné a 

individuální lekce 

100 Kč za lekci Fitness, jídelníček, 

skupinová cvičení 

Rehabfit Brno Lekce cvičení (1 

druh jógy-kurz) 

100 Kč za lekci Rehabilitace, 

masáže, Fyzioterapie 

Z výše analyzované konkurence lze vidět možnost inspirace z jógových studií, které se 

nachází právě v jiných čtvrtích Brna a zároveň rozšířit nabídku o takové lekce, které 

zákazníkům v lokalitě Žebětín chybí. Absence centra jógy můžeme brát jako silnou 

stránku (S2) pro vznik budoucího podniku. 

Cenová kategorie by měla být nastavena na nižší úroveň z důvodu zvyklosti zákazníků. 

Preference lekcí bude analyzovaná v části výzkumu za pomocí dotazníku. Lze tedy tvrdit, 

že momentálně existuje velké množství malých podniků ve stejném odvětví a růst tohoto 

odvětví je nesmírně dynamický, proto považujeme vyjednávací sílu stávající 

konkurence za silnou. 

3.2.2 Substituty 

Mezi substituty jógy lze zařadit takové sporty, které jsou zaměřené právě na flexibilitu, 

sílu a jsou zdraví prospěšné. Avšak jóga je velmi specifická právě tím, že se kromě cvičení 

zaměřuje i na práci s dechem a myslí, a proto je pro některé praktikanty nenahraditelná. 

Jógu bychom mohli substituovat například lekcemi pilates, baletu či tai-chi. 

Nejpodstatnějším poskytovatelem substitutů by mohl být již zmíněný Rehabfit, které 

nabízí fyzioterapie, masáže a lekce cvičení ve vedlejší městské části Bystrc. Jelikož se v 

analyzovaném odvětví nachází některé možnosti substitučních služeb pro zákazníky (T2) 
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a jejich cenová nabídka bývá zpravidla na stejné úrovni či nižší, jedná se o středně silnou 

vyjednávací sílu substitutů. 

3.2.3 Dodavatelé 

V oblasti služeb jsou dodavatelé též klíčoví. Zařadit mezi pravidelné dodavatelé lze 

například e-shopy s pomůckami na jógu, či vybavení interiéru a prostoru samotného 

centra. Důležité je před samotným výběrem dodavatele porovnat nabídku, ceny 

a dostupnost, či možnosti dlouhodobé vzájemné spolupráce. V následující tabulce jsou 

porovnáni možní dodavatelé. 

Tab. 10: Porovnání dodavatelů pomůcek a vybavení 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Yogashop, 2019; Yogastore, 2020; Jogamarket, 2020) 

Dodavatel Ceny Nabízející sortiment Výhody  

Yogashop.cz Střední Pomůcky, oblečení, kosmetika, čaje 

a doplňky výživy šperky, podložky 

Široký sortiment, 

poradna 

Yogastore.cz Vyšší Oblečení, podložky, doplňky, knihy 

pomůcky, čaje, eco-láhve 

Design, kvalita, eko, 

menší značky 

Jogamarket.cz Střední Pomůcky, oblečení, kosmetika, čaje 

a doplňky výživy, šperky, podložky 

Poradna pro 

vybavení studia 

Kromě e-shopu zaměřené na jógové pomůcky, výrobky a interiérové vybavení lze také 

porovnat dodavatele pro rezervační systém studia. Rezervační systém je stěžejní pro 

jednoduchý chod centra a zamezení prázdným či naopak přeplněným lekcím. 

Tab. 11: Porovnání dodavatele rezervačních systémů 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Reenio, 2017; Wellspace; 2019; Fitness-rezervace, 2016) 

Rezervační systém Cena Výhody 

Reenio 225 Kč/měsíc Neomezený počet zákazníku + vícejazyčný, 

online platby + mobilní aplikace 

Wellspace 399-599 

Kč/měsíc 

2 měsíce zdarma + propagace + vícejazyčné 

+ pro menší podnikání  
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Fitness-rezervace 500 Kč/měsíc Test 14 dní zdarma + neomezeně rezervací 

+ neomezeně aktivit + online platby 

Na trhu je nespočet rezervačních systému. Pro porovnání byly vybrány ty, které využívají 

malé podniky zaměřené na výuku sportu, fitness centra či individuální lekce. Jelikož se 

na trhu vyskytuje velké množství dodavatelů (O3) a jejich šíře se neustále zvětšuje jedná 

se o malou vyjednávací sílu. 

3.2.4 Zákazníci 

Zákazníky jsou lidé bydlící nebo mající rekreační nemovitost v části Brno-Žebětín, 

popřípadě i sousedních čtvrtích jako je Bystrc, Komín nebo Kohoutovice. Vztah se 

zákazníky je velmi klíčový, jelikož se jedná a poskytování služeb. Důležité je tedy, aby 

zákazníci měli možnost být věrní nabízeným službám, spokojení a doporučovali je dál.  

Poskytování kvalitních, finančně dostupných a kvalifikovanými lektory (O6), je cílem 

tohoto centra. Lze potvrdit i velkým množstvím registrovaných učitelů na stránkách 

yogapoint.cz, který obsahuje až 400 profilů a neustále jich přibývá (Yogapoint, 2020). 

Jelikož se jedná o velmi nízký počet zákazníků v odvětví, odráží to vysoké požadavky na 

kvalitu a cenu poskytovaných služeb. Jedná se tedy o slabé stránky (W2) a (W3) 

budoucího podniku. Dál je problémem, že při možném zvýšení ceny hrozí odchod 

zákazníků. Z toho důvodu je vyjednávací síla zákazníků silná. 

3.2.5 Potenciální konkurenti 

Existence potenciálních konkurentů je vyšší, a to z toho důvodu, že se stále více lidí 

zajímá o tento druh businessu. To představuje také velkou hrozbu pro budoucí podnik 

(T1). Existence možností kurzů instruktora jógy otevírá několikrát do roka možnosti 

ambiciózním podnikatelům otevřít si vlastní studio. Důležité je tedy zaměřit se na správné 

místo a v případě nové konkurence být něčím odlišný, či stále přicházet s novinkami 

a udržovat si věrné zákazníky. Jelikož v dané lokalitě není stávající konkurence, je velice 

možné vybudovat si věrné zákazníky a upevnit si místo na trhu. Na druhé straně v tomto 

odvětví neexistují bariéry (W4) vstupu nových podniků, a z toho důvodu je vyjednávací 

síla potenciálních konkurentů středně silná. 
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3.2.6 Shrnutí Porterova modelu 

V této kapitole se zaměříme na shrnutí Porterova modelu za pomocí provedených analýz, 

a to na základě určené škály (1-3), kdy: 

1- Slabý vliv 

2- Středně silný vliv 

3- Silný vliv 

Tab. 12:  Vlivy na podnik jednotlivých sil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Vliv na podnik 

Porterovy síly 1 2 3 

Konkurenti v odvětví   × 

Substituty  ×  

Dodavatelé ×   

Zákazníci   × 

Potenciální konkurenti  ×  

V následujícím grafu jsou vlivy jednotlivých sil na podnik zobrazeny: 

 

Graf 8:Velikost Porterových sil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Lze shrnout, že za pomocí analýzy Porterových sil byly zjištěny síly, které na podnik 

působí nejvíce. Jedná se o konkurenty v odvětví, jelikož v rámci analýzy bylo 

identifikováno více konkurentů, které se v brněnském okolí pohybují. Dále se jedná o sílu 

zákazníku, jelikož jsou klíčovým zdrojem úspěchu tohoto podnikání, proto je nutné dbát 

na vztahy se zákazníky a precizní udržování vztahů a jejich věrnost. 

Mezi středně slabé síly můžeme zařadit potenciální konkurenty, jelikož je zde možný 

rozvoj této oblasti podnikání v budoucnosti a substituty, protože existují možnosti, které 

mohou zákazníci vyhledat a klasické lekce jógy zaměnit. Lze také považovat za možnost, 

že zákazníky lekce přestanou bavit. 

 Za slabou sílu jsou považováni dodavatelé, protože na ně není kladená patřičná 

důležitost, jako u jiných podniků.  

3.3 Marketingový výzkum 

Abychom zjistily nejlépe, jaké jsou očekávání a preference potenciálních zákazníku, je 

nutné provést marketingový výzkum. Za pomocí výzkumu jsme schopni zjistit odpovědi 

přímo z nejdůležitějšího zdroje-od zákazníků. Na výsledky výzkumu je proto kladena 

vysoká váha a důležitost před samotným vznikem podniku. 

3.3.1 Metodologie 

Marketingový výzkum je sestaven za pomocí dotazníkového šetření. Jedná se o výzkum 

kvantitativní a sběr primárních dat. Dotazník byl vytvořen za pomocí internetové 

platformy google forms, která umožňuje snadné a srozumitelné sestavení otázek. Výzkum 

probíhal za pomocí online (internetového) oslovování lidí. Dotazník byl strukturovaný do 

4 oblastí. 

- Zjištění zájmů o lekce jógy v Žebětíně 

- Zjištění preferencí zákazníku v oblasti jógy  

- Zjištění faktorů, které ovlivňují návštěvu centra jógy 

- Zjištění ceny 

Před zahájením samotného výzkumu byl dotazník sestaven a testován. Test byl proveden 

u potenciálních zákazníků, kteří byli osloveni v rámci testového období. Testových 
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vzorků bylo celkem 20 a respondenti měli vyhodnotit následující kritéria: srozumitelnost, 

délku, věcnost a stručnost. Po testovacím období byly provedeny malé změny a úpravy 

a na základě zpětné vazby a následně probíhala distribuce dotazníků k potenciálním 

zákazníků. Ta probíhala v období 2 měsíců konkrétně od 1. 2. 2020 do 1. 4. 2020.  

Online dotazník byl rozeslán lidem žijící v Žebětíně, a to prostřednictvím komunity 

občanů Žebětína na facebookové skupině, která činila cca 700 lidí. Dále byly dotazovány 

lidé přímo z Žebětína, kteří mi byli známí a dotazník jim byl rozeslán formou e-mailu. 

Potřebná návratnost dotazníků je vyhodnocena na základě uvedeného vzorce: 

𝑛 = 𝑟% ∗ 𝑞% ∗ (
𝑧

𝑒%
)2 

Vzorec 1: Minimální velikost vzorku  

- n = minimální požadovaná velikost vzorku  

- r% = část náležící do specifické kategorie  

- q% = část nenáležící do specifické kategorie  

- z = zet hodnota korespondující k míře spolehlivosti 

- e% = požadovaná mezní chyba  

Na základě tohoto základního souboru byla stanovena návratnost dotazníku. Zet hodnota 

je stanovena jako 1,96 tedy s 95 % mírou spolehlivosti.  

𝑛 = 20% ∗ 80% ∗ (
1,96

5%
)2=245,86 

Centrální výzkumná otázka: Jaká je poptávka potenciálních zákazníků v oblasti jógy 

v lokalitě Brno-Žebětín? 

Dílčí výzkumné otázky: Jaké jsou preference potenciální zákazníků na lekce jógy? Jaká 

je hodnota nabízených služeb pro zákazníky? Jaké jsou představy potenciálních 

zákazníků o ceně nabízených služeb? Jak vysoký je zájem o lekce jógy v lokalitě Žebětín? 

3.3.2 Výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu byly zpracovány za pomocí excelu. Hodnoty byly vyhodnoceny 

procentuálně a pro jasnou srozumitelnost interpretovány pomocí grafů. Vyplněných 

dotazníků se navrátilo 270.   
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1) Zjištění zájmů o lekce jógy v Žebětíně 

První část dotazníku byla zaměřena na zjištění zájmu o lekce jógy v Žebětíně. Toto 

zjištění je doplněné o výsledky demografických charakteristik, jakožto věk a pohlaví.  

 

Graf 9: Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Respondenti jsou z větší části ženy, a to 84, 40 %. To nám přispívá k výsledku, že budou 

tvořit značnou část zákazníků centra. Co se týče mužů, odpovědi byly získány od 15, 60 

%. Lze předpokládat jejich zájem a počítat tedy s lekcemi zaměřené na ženy i muže (W6). 

 

Graf 10: Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nejznačnější část respondentů (až 66, 7 %) je ve věku 26-35 let. Tento věk je zaručeně 

nejvíce cílový pro tyto služby, a to z toho důvodu, že lidé mají dostatek energie na trávení 

volného času pomocí cvičení. Nejméně je zájem ve věku 15-25 let (W4). 

84,40%

15,60%

Jaké je Vaše pohlaví?

ženy

muži

8,90%

66,70%

13,30%

11,10%
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46 a více
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Graf 11: Otázka č. 3: Měl/a byste zájem využívat lekce jógy v Žebětíně? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Následující otázka nám uvedla potenciální zájem o tyto služby v městské části Žebětín. 

Téměř 90 % dotazovaných by o tyto služby měla zájem, jelikož odpověděli ano nebo 

spíše ano. Pouze necelých 5 % tyto služby v místě nepreferují (S1). 

 

Graf 12: Otázka č. 4: Za jakým účelem byste navštěvoval/a centrum jógy? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Další otázkou jsme došli k výsledku, že nejčastějším důvodem (až 80 %), proč lidé 

navštěvují centrum jógy je udržování těla ve formě. Následuje odreagování a relaxace 

s 62, 2 %. Jedná se tedy o aktivní cílovou skupinu, která vyhledává formu cvičení pro 

hubnutí a zároveň lidi, kteří vyhledávají formu odpočinku, relaxace a odreagování.  

2) Zjištění preferencí zákazníku v oblasti jógy  

Druhá část dotazníku je zaměřena na preference potenciálních zákazníků pro získání 

přehledu, co respondenti upřednostňují v rámci lekcí (typy, časy, forma lekcí, 

informovanost a doplňkové služby).  

60%
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Graf 13: Otázka č. 5: Jaká forma lekcí jógy by Vám nejvíce vyhovovala? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

První otázka byla zaměřena na formu lekcí. Respondenti v rámci této otázky odpovídali 

téměř na půl. 55, 60 % má zájem spíše o otevřené lekce a 44, 40 % o uzavřené, které 

probíhají ve stanovený den a čas.  

 

Graf 14: Otázka č. 6: Jaké typy jógy preferujete? 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

V další otázce měli respondenti určit, zdali preferují nebo nepreferují určité typy jógy. 

A zdali je neznají, ale měli by zájem je zkusit, či neznají a zkusit by je nechtěli. Shrnutím 

těchto grafů, lze říci, že nejvíce preferované jsou lekce Hatha jógy a Power jógy. Co 

respondenti preferují, ale zároveň neznají je Yin jóga, kterou by měla zájem vyzkoušet 
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téměř 20 % respondentů. Nejméně preferovaná je Acro jóga, kterou zároveň značná 

část nemá zájem vyzkoušet. Poté následují meditace a dechová cvičení, které jsou spíše 

nepreferované, ale značná část ji stále vyhledává. Ashtanga jóga je preferovaná občas 

a někteří respondenti by ji měli zájem vyzkoušet, tudíž je také potřeba ji do rozvrhu z části 

doplnit. Celkově lze tvrdit, že respondenty zajímá rozmanitá šíře typů jógy (S4). 

 

Graf 15: Otázka č. 7: Jak často byste pravděpodobně navštěvoval/a centrum jógy? 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Největší část respondentů by měla zájem navštěvovat lekce 1- 2krát týdně, a to 75, 6 %. 

Poté následuje skupina 17, 80 %, kteří by chtěli navštěvovat lekce pouze 1- 2krát do 

měsíce. Nutné brát v potaz i respondenty, co mají zájem chodit 3- 6krát týdně.  

 

Graf 16: Otázka č. 8: V jakých časech byste měl/a zájem navštěvovat lekce jógy? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na otázku, v jakých časech by měli respondenti zájem lekce navštěvovat bylo nejvíce 

odpovědí směřované na večerní lekce, tedy od 18 do 21 hod, a to dokonce 75, 60 %. 
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Následují odpolední lekce z 26, 7 % a ranní lekce 22, 2 %. V rámci těchto výsledků je 

nutné přizpůsobit možný rozvrh lekcí. 

 

Graf 17: Otázka č. 9: Jakým způsobem byste chtěl/a být informovaný/á? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Další otázka byla zaměřena na komunikaci se zákazníky. Největší části respondentů, a to 

51, 10 % by měla zájem být informována pomocí facebookových stránek. Druhá 

polovina respondentů (42, 2 %) preferuje webové stránky. Lze předpokládat zavedení 

jak webových, tak i facebookových stránek pro centrum a aktivně využívat obojí. 

 

Graf 18: Otázka č. 10: O jaké doplňkové služby byste měl/a zájem? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Otázka na doplňkové služby měla možnost více odpovědí. Respondenti se shodli na 

největším zjmu o zapůjčení pomůcek na jógu, a to celých 75,60 %. Dá se říci, že 

všechny ostatní zmíněné služby jsou na stejné preferenci, která s pohybuje okolo 20-30 

%. Lze tedy uvážit, které  z těchto služeb budou pro centrum přinášet největší výhody.  
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3) Zjištění faktorů, které ovlivňují návštěvu centra jógy 

Další část dotazníku byla zaměřena na faktory ovlivňující nákup těchto služeb a jejich 

hodnocení z hlediska škály. Škála byla stanovena od 1 do 5, přičemž nejdůležitější faktor 

je ohodnocen číslem 5 a nejméně důležitý naopak číslem 1. Respondenti, tak měli 

zapřemýšlet nad tím, co je při jejich rozhodování důležité, a na základě čeho je jejich 

návštěva nejčastěji uskutečňována. 

 

Graf 19: Otázka č. 11: Ohodnoťte faktory, které ovlivňují Vaše rozhodnutí o návštěvě centra jógy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky lze shrnout, že největší část respondentů považuje za nejdůležitější faktor 

dostupnost. Po dostupnosti následuje kvalita služeb a cena. Důležitou roli, také hraje 

atmosféra centra. Nejméně důležité je považována možnost parkování a možnost 

doplňkových služeb. Vyvážené odpovědi byly získány u možností slev a věrnostního 

programu. Lze předpokládat, že pro určitou část respondentů jsou tyto faktory důležité, 

a naopak pro druhou část důležité nejsou. 

Cena Dostupnost
Kvalita
služeb

Možnost
doplňkovýc

h služeb
Atmosféra

Možnost
věrnostníh

o
programu

Možnost
slev/akcí

Možnost
parkování

Obsazenost
lekcí

1 6,70% 4,40% 0% 26,70% 0% 13,60% 13,30% 37,80% 8,90%

2 13,30% 0% 2,20% 22,20% 8,90% 15,90% 8,90% 11,10% 13,30%

3 20% 8,90% 0% 42,20% 22,20% 38,60% 33,30% 15,60% 26,70%

4 40% 31,10% 28,90% 0% 28,90% 18,20% 28,90% 13,30% 33,30%

5 20% 55,60% 31,90% 8,90% 40% 13,60% 15,60% 22,20% 17,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ohodnoťte faktory, které ovlivňují Vaše rozhodnutí o 
návštěvě centra jógy na škále od 1 do 5, 1-nejméně 

důležité, 5-nejvíce důležité

1 2 3 4 5
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4) Zjištění ceny 

Poslední část dotazníku byla změřena na cenu. Jedná se o jedno z nejdůležitějších zjištění. 

Na základě těchto výsledků, bude vytvořen návrh cen za jednotlivé lekce. 

 

Graf 20: Otázka č. 12: Kolik byste byl/a ochotný/a zaplatit za 60 min lekci jógy? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

První otázka byla zaměřena na ochotu investice respondentů do jedné lekce. Více jak 

polovina (53,3 %) jsou ochotni zaplatit 125-150 Kč za 60 min lekce jógy (S4). Druhá 

větší část, a to 26,7 % je ochotna zaplatit 100-125 Kč. Značně malá část více jak 150 

Kč nebo méně jak 100 Kč. 

 

Graf 21: Otázka č. 13: Kolik byste byl/a ochotný/a investovat měsíčně do cvičení jógy? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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13,30%

Kolik byste byl/a ochotný/a zaplatit za 
60 min lekci jógy?

150-180 Kč
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100-125 Kč

Méně než 100 Kč

4,40%

57,80%

35,60%

2,20%

Kolik byste byl/a ochotný/a investovat 
měsíčně do cvičení jógy?

100-300 Kč

300-500 Kč

500-1000 Kč

1000 Kč a více
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Druhá otázka směřovaná na cenu se zabývá částkou, kterou jsou respondenti ochotni 

vynaložit měsíčně na návštěvu centra jógy. Na základě odpovědi je 57, 8 % respondentů 

ochotni zaplatit 300-500 Kč měsíčně (W5). Druhá skupina o 35, 60 %, která je ochotna 

zaplatit 500-1000 Kč. Ceny permanentek by se měly pohybovat v zjištěném rozmezí. 

3.3.3 Shrnutí výzkumu 

Výsledky dotazníku lze shrnout na základě sumarizace všech částí. První část dotazníků 

nám určila cílovou skupinu, která je tvořena především ženami. Věková kategorie této 

skupiny je nejčastěji 25-45 let. Téměř všichni odpovídající mají zájem o centrum jógy 

v jejich lokalitě a nejčastějším účelem návštěv je udržování těla ve formě. 

Druhá část dotazníku nám ukázala, co potenciální zákazníci v této oblasti preferují. Pro 

uspokojení obou skupin zákazníků by se centrum mělo zaměřit na obě formy lekcí, tedy 

otevřené i uzavřené, jelikož respondenti se v této otázce rozdělili na polovinu. Nejčastěji 

preferované lekce jsou Hatha jóga a Power jóga s tím, že zákaznici by měli zájem 

vyzkoušet i ostatní zmiňované typy. Nejméně preferovaná jsou Acro jóga a dechová 

cvičení. Centrum by se tak mělo inspirovat pro svůj rozvrh jednotlivých lekcí. Nejvíce 

respondentů by centrum navštěvovalo 1-2krát týdně a nejpreferovanější jsou lekce 

večerní. Informovanost o lekcích by respondenti upřednostňovali jak na facebookových, 

tak i na webových stránkách. Z nabídky doplňkových služeb se největší část shodla na 

zapůjčení jógových pomůcek. 

Třetí část dotazníku zkoumala důležitost faktorů, která ovlivňuje nákup těchto produktů. 

Nutné je zmínit kvalita služeb, cena a dostupnost, kterou respondenti ohodnotily mezi 

nejdůležitějšími a možnost parkování a doplňkových služeb, které byly naopak 

ohodnoceny jako nejméně důležité. 

V poslední části jsme zjišťovali preferovanou cenu. Cena za 1 lekci se pohybuje mezi 

100 a 150 Kč a ceny měsíčních investicí do lekcí jógy je nejčastěji preferovaná v rozmezí 

300 až 500 Kč. Značná část je ale také ochotná investovat až 1000 Kč. Centrum by se 

mělo zaměřit na vstupy jednotlivých lekcí na základě uvedených výsledků a cenu 

permanentek na základě výsledků druhé otázky. 
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3.4 SWOT analýza 

Na základě analýzy vnějšího okolí pomocí SLEPT analýzy, Porterova modelu a výsledků 

marketingového výzkumu je vytvořena SWOT analýza, která sumarizuje silné a slabé 

stránky vstupu nového podniku a příležitosti a hrozby. Každá ze 4 částí SWOT analýzy 

je seřazena od 1 do 6 neboli od nejsilnějšího faktoru po nejméně důležitý faktor. Označení 

nalezených faktorů je také znázorněno v rámci provedených analýz. Jelikož se jedná 

o vznik nového podniku silné a slabé stránky zahrnují nejen vnitřní faktory, ale také 

faktory, které se vnímají za slabé či silné v jeho budoucí působnosti. 

Tab. 13: SWOT analýza 

(Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 Vysoký zájem o lekce jógy W1 Začínající podnik 

S2 Neexistence centra jógy v Žebětíně W2 Nízký počet zákazníků  

S3 Popularita jógy v ČR W3 Vysoké požadavky na kvalitu  

S4 Ochota investice za lekci jógy W4 Nízký zájem mladších lidí (15-25) 

S5 Zájem o různé druhy jógy W5 Ochota měsíční investice do lekcí 

S6 Nízká náročnost na technologie W6 Nízký zájem mužů 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O1 Růst městské části Žebětín T1 Příchod nové konkurence na trh 

O2 Růst zájmu o zdravý životní styl T2 Zastoupení substitutů v Žebětíně 

O3 Velký výběr mezi dodavateli T3 Meziroční zvyšování cen 

O4 Růst technologií a využití internetu T4 Zvyšování mezd 

O5 Sociální sítě a platba přes internet T5 Popularita online lekcí jógy 

O6 Vysoký počet kvalifikovaných lektorů T6 Politická nestabilita 
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Swot analýza je následně hodnocena pomocí matice, která znázorňuje váhy a hodnocení 

identifikovaných faktorů. Hodnocení probíhá na škále 1-5, z čehož 1 se jedná o nejmenší 

spokojenost a 5 nejvyšší spokojenost u Silných stránek a příležitostí. U slabých stránek 

a hrozeb se jedná o škálu -1-(-5), kde -1 je nejnižší nespokojenost a (-5) nejvyšší 

nespokojenost. 

Tab. 14: Hodnocení silných a slabých stránek  

(Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součtem součinů za kategorii získáme hodnotu interních faktorů, tedy silných a slabých 

stránek.  

𝐼𝐹𝐸 = 4,03 + 3,15 = 7,18 

Interní faktory jsou rovny hodnotě 7, 18. 

 

 

 

 

 

 Váha Hodnocení 
Součin 

(V*H) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

Silné stránky 

S1 0,4 5 2 

4,03 

S2 0,25 4 1 

S3 0,2 3 0,6 

S4 0,08 3 0,24 

S5 0,05 3 0,15 

S6 0,02 2 0,04 

Slabé stránky  

W1 0,3 3 0,9 

3,15 

W2 0,25 4 1 

    

W3 0,22 3 0,66 

W4 0,1 2 0,2 

W5 0,08 3 0,24 

W6 0,05 3 0,15 
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Tab. 15: Hodnocení příležitostí a hrozeb  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  Váha Hodnocení 
Součin 

(V*H) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

Příležitosti 

O1 0,32 3 0,96 

3,35 

O2 0,28 4 1,12 

O3 0,18 3 0,54 

O4 0,15 3 0,45 

O5 0,05 4 0,2 

O6 0,02 4 0,08 

Hrozby 

T1 0,35 3 1,05 

3 

T2 0,25 4 1 

T3 0,18 2 0,36 

T4 0,15 3 0,45 

T5 0,05 2 0,1 

T6 0,02 2 0,04 

Součtem součinů za kategorii získáme hodnotu externích faktorů, tedy příležitostí 

a hrozeb podniku. 

𝐸𝐹𝐸 = 3,35 + 3 = 6,35 

Výsledek bilance získáme pomocí součtu Interních externích faktorů. Tedy: 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 = 7,18 − 6,35 = 0,83 

Z výsledků můžeme shrnout, že podnik by se měl zaměřit na posílení silných a slabých 

stránek, z nichž více by se měl zaměřit na silné stránky, jelikož mají vyšší hodnotu než ty 

slabé, tím pádem by mohly podniku pomoci. Poté by se měl podnik zaměřit na příležitosti 

z vnějšího okolí, a tím tak silné stránky upevnit. Strategii pro budoucí podnik tedy vidíme 

k posílení silných stránek a zachycení příležitostí. Tím si podnik výrazněji upevní své 

budoucí místo na trhu. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO 

ZALOŽENÍ MALÉHO PODNIKU 

4.1 Založení podniku 

V případě založení centra jógy je nutné splnění odborné způsobilosti, tedy získání 

živnostenského oprávnění na základě certifikovaného kurzu instruktora jógy. Kurz 

většinou trvá několik měsíců a lze ho nechat proplatit na úřadu práce. Podmínkou je pouze 

plnoletost a trestní bezúhonnost, stejně jako u získání živnostenského oprávnění.  

Instruktora jógy řadíme pod vázané živnosti, konkrétně poskytování tělovýchovných 

a sportovních služeb v oblasti (doplněné osvědčením o rekvalifikaci). Po získání 

certifikace může instruktor doplnit tuto živnost o živnost volnou, tedy provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (Poweryoga, 

2020). 

Pro získání oprávnění je nutné vyplnit JRF online formulář a vyčkat 15 dní na vystavení 

živnostenského listu. Po vystavení živnostenského listu bude živnost vedena v rejstříku, 

kam se bude moci veřejně nahlédnout. 

4.1.1 Plánovací proces 

Předtím než se zaměříme na konkrétní sepisování plánů a kroků k založení podniku je 

nutné zamyslet se nad plánovacím procesem. Jak bylo zmíněné v teoretické části práce, 

plánovací proces zahrnuje 3 fáze: 

Kde jsme nyní – je fáze, kdy máme k dispozici shrnutí všech provedených analýz. Na 

základě těchto analýz jsme schopni vypracovat podnikatelský plán pro založení centra 

jógy v Žebětíně. 

Kam chceme jít – je proces, kdy budeme řešit zacílení podniku, tedy zákaznický segment 

a na co se chceme zaměřit. Nedílnou součásti je vypracování business modelu, kde 

budeme popisovat nezbytných 9 stavebních prvků pro vznik nového podniku za pomocí 

podnikatelského plátna. 

Jak se tam dostaneme – je poslední fází, kterou popíšeme pomocí konkretizace strategie, 

plánu provozu centra a určení kroků k realizaci. Tedy představení služeb, týmu, 
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vypracování finančního plánu, marketingové propagace, časového plánu a analýzu rizik 

na založení centra jógy. 

4.2 Business model 

Business model je vypracován jako nedílná součást podnikatelského plánu. Pomocí 

business modelu budeme detailně popisovat strategii budoucího podniku. Tato strategie 

pak povede k pochopení hodnotového vnímání podniku. 

4.2.1 Zákaznické segmenty 

Dle dotazníku, který vyplňovali zpravidla lidé mající zájem o jógu v Žebětíně, bylo 

zjištěno, že popularita přebývá spíše na straně žen. Podle dotazníku by zacílení mělo být 

především na ženy, ve věku 25-45 let. Dle výzkumu bylo také zjištěno, že mezi 

nejčastější důvod cvičení patří udržovaní těla ve formě a odreagování a relaxace, 

z toho důvodu by měly být lekce primárně zaměřené na hodiny, které napomůžou shození 

přebytečných kil, získat sílu a pomohou zrelaxovat tělu. (Otázky č. 1, 2, 3, 4). V rámci 

segmentu bychom se měli také zaměřit i na muže, jelikož dle analýzy je vidno, že kvůli 

přibývajícímu počtu sedavých zaměstnání a problémy se svaly a zády se tento typ cvičení 

jeví velice prospěšný pro všechny, a to i muže. Jejich obliba tak může stále stoupat. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Hodnotové nabídky 

Jak bylo zjištěno za pomocí dotazníku, hodnotová nabídka, která má především vynikat 

pro potenciální zákazníky centra jógy v Žebětíně je dostupnost, tedy zákazníci nemusí 

Lidé žijící 

v Žebětíně

Mají zájem 
udržovat 
tělo ve 
formě

Ženy a muži 
ve věku 25-

45 let 

Vyhledávají 
odreagování 

a relaxaci

Obr. 9: Zákaznický segment podniku 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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dojíždět do centra Brna. Po dostupnosti následuje kvalita služeb a cena. Cena, je v tomto 

případě důležitá, protože lidé z Žebětína, kteří například jógu cvičí a musí dojíždět, velmi 

ušetří, jak na lekcích, tak i dopravě. Důležitou roli, také hraje atmosféra centra (Otázka 

č. 11). Podnik by si na atmosféře měl zakládat, a to v rámci komunikace, designu a image, 

které v dnešní době zákazníci často vyhledávají.  

4.2.3 Zákaznické kanály 

Zákaznické kanály byly také zjišťovány v rámci dotazníkového šetření. V rámci 

dotazníku bylo zjištěno, že více jak 90 % potenciálních zákazníků preferují komunikaci 

za pomocí online nosičů. Kanál, který zákazníci preferuje nejvíce je webová stránka 

a facebook stránka (Otázka č. 9). Pokud máme vycházet z již provedené analýzy, 

prodej by měl být jak nepřímý, tedy prodej vstupenek a permanentek v samotném centru, 

tak i přímý, tedy na webových stránkách centra, jelikož stále přibývá zákazníků, kteří 

nakupují přes internet. 

4.2.4 Vztahy se zákazníky 

Důležitost vztahů se zákazníky je pro centrum prvotní. V první fázi budování centra by 

mělo být zaměření na získání zákazníků, kteří se budou vracet. Centrum by mělo 

vytvořit komunitu lidí, kteří mají stejné cíle a rádi se vrací do známého prostředí. Jak již 

bylo zmíněno, pro zákazníky je podstatná atmosféra, tudíž by se mělo centrum zaměřit 

na to, jakým způsobem působí na zákazníky, jak s nimi komunikuje a jak jím plní 

požadavky a přání. Jakmile centrum získá komunitu těchto lidí, mělo by se zaměřit na 

udržení zákazníků, tedy podporovat tuto komunitu za pomocí například věrnostních 

programů, slev, akcí či společných setkání. 

Dostupnost
Kvalita 
služeb

Cena Atmosféra

Obr. 10: Hodnotová nabídka pro zákazníky centra 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.2.5 Zdroje příjmů 

Hlavní zdrojem příjmu centra budou transakční příjmy za prodej vstupů na lekce. 

Dalšími nižšími příjmy mohou být pro podnik poplatky za půjčování pomůcek nebo 

prodej v rámci doplňkových služeb centra, kde se bude jednat o 20 % provize. V rámci 

transakcí jsou příjmy generovány, jak přes platební bránu na webových stránkách, tak 

i přes hotovostní platbu na místě. Transakce můžeme rozdělit do vyšších, které zahrnují 

zakoupení permanentek, či kurzů nebo nižších a pravidelnějších, které zahrnují zakoupení 

jednotlivých vstupů na otevřené lekce. 

4.2.6 Klíčové zdroje 

Klíčové zdroje pro centrum jógy jsou v podobě fyzické, finanční, duševní i lidské. 

V rámci fyzických zdrojů se jedná o prostory, které slouží pro výkon samotného 

podnikání. Podoba těchto prostor je velmi klíčová, a to z toho důvodu, že se v ní budou 

zákazníci pohybovat. Nutné je dbát na úklid, čistotu, design a image prostor. 

U finančních zdrojů se počítá s vlastními zdroji majitele, který bude na začátku 

podnikání činit 300 000 Kč. Duševní podoba zdrojů je také klíčovým bodem. Jedná se 

hlavně o přístup majitele. Kromě patřičných zkušenosti s učením jógy je jeho nezbytná 

role v řízení lidí, schopnosti procítit se do zákaznických potřeb a orientovat se ve 

financích podniku. V rámci lidských zdrojů se jedná hlavně o kvalitu, zkušenosti 

a know-how pracujících. Nejdůležitější z nich jsou instruktoři, protože to jsou ti, co 

ovlivní věrnost a spokojenost zákazníků. 

4.2.7 Klíčové činnosti 

Mezi klíčové aktivity řadíme hlavně poskytování kvalitních lekcí, jakožto předmět 

podnikání.  K této činnosti je potřeba neustále zjišťovat potřeby a přání zákazníků a dbát 

na kvalitu lektorů. Další důležitou činností je udržování komunikace se zákazníky 

online i offline formou. To může být v podobě komunikace na místě, na facebookových 

nebo webových stránkách centra. Mezi podpůrné, ale také klíčové činnosti v centru 

můžeme zařadit tvorbu marketingových kampaní, vedení daňové evidence, či úklid. 
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4.2.8 Klíčová partnerství 

Jak bylo analyzováno v rámci Porterových pěti sil, dodavatelé netvoří stěžejní bod pro 

samotné podnikání. V rámci analýzy byly zmíněny hlavně dodavatelé, kteří poskytují 

potřebné pomůcky na lekce jógy, tedy jógamatky, bloky, deky, dekorace, vonné oleje, 

svíčky, lampy, čaje, zdravou výživu atd. Dalším zdrojem partnerství je poskytovatel 

rezervačního systému a webových stránek. Podnik by mohl navázat vztahy s menšími 

výrobci, kteří se soustředí na zdravý životní styl a eko kvalitu. 

4.2.9 Struktura nákladů 

Náklady jsou nezbytným pojítkem ke každému z 9 stavebních prvků, které byly popsány 

výše. Náklady jsou spojené již s tvorbou hodnotové nabídky. Jedná se o variabilní 

náklady, které přichází s balíčkem různých výhod pro stálé zákazníky. Kanály a vztahy 

se zákazníky přináší náklady na marketing, tedy distribuci, propagaci a komunikaci se 

zákazníky. Klíčové zdroje přináší další náklady. Největší z nich jsou fixní náklady na 

pronájem a provoz místa centra a mzdy pracovníkům. Nesmíme zapomínat na 

náklady ušlé příležitosti podnikatele, náklady spojené s finančními zdroji ve formě 

možných rizik, či daňové odvody. Náklady budou vyčísleny v kapitole finanční plán.
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4.2.10 Shrnutí v Canvas business modelu 

S každého z 9 prvků byly vybrány základní body. Podnikatelské plátno by tak mělo tvořit základní inspiraci pro detailní strategii nového podniku. 

 

Obr. 11: Shrnutí za pomocí podnikatelského plátna 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Osterwalder, 2015)
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4.3 Volba strategie 

Strategie bude vycházet ze zvolené mise a vize podniku. Hlavním záměrem v rámci volby 

strategie je navázat na analýzu okolí a marketingový výzkum. V rámci výzkumu byl 

zjištěn a následně bude vytvořen sortiment poskytovaných služeb a jejich rozsah. Tento 

sortiment bude stanoven tak, aby co nejvíce následoval preference zákazníků.  

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím rozhodnutí 

o návštěvě centra, je kvalita služeb (Otázka č. 11). Proto je ve strategii stanovena 

důležitost v poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Po analýze okolí, lze navázat na 

již zmíněný trh, na který se podnik chystá vstoupit. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý 

trh, je velmi nutné navázaní co nejvíce individuálních vztahů se zákazníky a udržování si 

těchto zákazníků. V rámci konkurence bylo v okolí identifikované např. centrum 

Rehabfit (Viz. Tabulka č. 9). U cenové kategorie, by se centrum mělo cenově zaměřit na 

úroveň své konkurence v dané lokalitě a vycházet též z výsledků výzkumu. Výzkum 

v dané oblasti nám také potvrdil, že se ve stanovené lokalitě jeví zájem o tyto služby, 

jelikož se zde nevyskytují (Otázka č. 3). Proto se jedná o podnik, který přijde s něčím 

novým a nabídne své skupině zákazníků, něco jiného. Za pomocí již zmíněných bodů 

můžeme stanovit strategii, která bude zaměřená na diferenciaci. Tedy odlišení se od 

stávajících konkurentů v dané lokalitě. 

Mise – hlavní misí centra jógy je poskytovaní kvalitních služeb, tedy lekcí jógy a tvorbu 

komunity zákazníku, kteří se budou do centra s radostí vracet.  

Vize – Centrum jógy v Žebětíně následuje vizi, upevnit si místo na trhu a být, tak lídrem 

v poskytování těchto konkrétních služeb v dané lokalitě.   

Cíle – K začátku podnikání jsou zvoleny cíle pomocí SMART metody. Je stanoven cíl, 

kterého by podnik měl dosáhnout do konce 1 roku a druhý cíl do konce 3 roků podnikání. 

Tab. 16: Stanovení cílů podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Cíl 

(3 roky) 

Získání stálé klientely minimálně 80 zákazníků a naplnění 

kapacit všech lekcí na minimálních 80 %. 



70 

 

Cíl 

(1 rok) 

Do půl roku oslovit lekcemi minimálně 200 potenciálních 

zákazníků a do konce roku získat min. 30 věrných zákazníků, 

kteří se do centra budou vracet pravidelně (1-3krát týdně). 

4.4 Základní informace o podniku 

V této části práce budou představeny základní informace o podniku. Jedná se o základní 

údaje nezbytné pro podnikání, jako je název, logo, místo podnikání a nastínění plánu 

provozu budoucího centra. 

4.4.1 Popis podniku 

Jak bylo zmíněno v kapitole založení podniku, jedná se o právní formu, živnost. V našem 

případě budeme žádat o živnost volnou. Předmět podnikání lze zařadit do oblasti: 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti dle živnostenského zákona (příloha 4 živnost volná K § 25 odst. 2). Jelikož 

centrum plánuje doplňkový prodej, bude majitel žádat i o živnost v oblasti maloobchod 

a velkoobchod. Majitelka již disponuje živností vázanou, tedy poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti (doplněné osvědčením o rekvalifikaci na 

instruktora jógy).  

Majitelem centra bude autorka diplomové práce, jakožto i hlavním instruktorem 

a kontaktní osobou. Podnik bude registrován na finančním úřadu jako plátce daně 

z příjmu. V případě živnosti se jedná o 15 % sazbu daně z příjmu FO. Podnik do 

budoucna neplánuje možný odvod DPH, jelikož by tržby neměly přesáhnout 1 mil. Kč.  

Tab. 17: Základní údaje o podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Název  Sunnyoga Žebětín 

Místo podnikání  Žebětín 

Předmět podnikání Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti + velkoobchod a maloobchod 

Kontaktní osoba Bc. Veronika Navarová 
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Web   www.sunnyoga.cz 

E-mail  info@sunnyoga.cz 

Právní forma  Živnost volná 

Datum otevření 31. 8. 2020 

4.4.2 Logo 

Návrh loga je inspirovaný názvem centra. Je v něm tedy zakomponované slunce a název. 

Logo bylo navrženo pomocí programu Canva.com. Název Sunnyoga je odvozen 

z anglického slova slunce „sun“, a to z toho důvodu, že jóga je úzce spjatá z energií 

slunce. Zároveň nese ve svém názvu i Žebětín, aby bylo zřejmé jeho umístění. 

 

Obr. 12: Logo centra Sunnyoga 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Canva.com) 

4.4.3 Místo podnikání 

Pro podnikání bylo vybráno obchodní místo prostřednictvím realit. Prostory se nachází 

na ulici Kohoutovické v centru Žebětína. Plocha činí 100 m2. Součástí je kuchyňka, WC 

a koupelna + 1 parkovací místo. Důležité je počítat s vyšší částkou za energie, jelikož se 

jedná o objekt, který z hlediska energetické náročnosti patří do třídy G, tedy mimořádně 

nehospodárné. Hlavní informace k pronájmu toho prostoru jsou sepsány v tabulce. 
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Tab. 18: Základní informace o umístění centra  

(Zdroj: vlastní zpracování dle Erality, 2020) 

Adresa Kohoutovická, Brno, Žebětín 

Cena 10 000 Kč/měsíc 

Vlastnictví Osobní 

Stav Velmi dobrý 

Umístění Centrum obce 

Plocha 100 m2 

Počet místností 1 

Energetická náročnost  G 

Na mapě je zobrazeno místo, kde se bude nacházet centrum. Díky poloze bude centrum 

dostupné pro všechny občany pěší formou a také v blízkosti zastávky autobusu č. 52. 

 

Obr. 13: Centrum zobrazené na mapě Žebětína 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Eurobydlení, 2020) 

4.4.4 Plán provozu 

V této kapitole bude podrobně popsán plán provozu centra, tedy jaké lekce bude centrum 

poskytovat a na jaké doplňkové služby se zaměří. Představen bude i prvotní nástin 

rozvrhu lekcí, kapacity sálů a provozní doba. 
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Poskytované lekce 

Při výzkumu probíhalo zjišťování preferencí určitých lekcí jógy. Nutné zmínit, že většině 

vyhovují otevřené lekce, avšak téměř druhé polovině spíše lekce formou kurzů. (Otázka 

č. 5). Je nutné proto rozvrh přizpůsobit a poskytovat obojí formy lekcí. V rámci typů lekcí 

bychom mohli shrnout, že nejvíce preferované jsou lekce klasické Hatha jógy a Power 

jógy. Respondenti však také projevili zájem o Yin jógu a Ashtanga jógu. Nejméně lidí 

projevilo zájem o lekce meditace nebo Acro jógu, proto jsou v rozvrhu zavedeny pouze 

ve formě jednorázových workshopů (Otázka č. 6). Tyto workshopy se mohou měnit na 

základě znalostí či zkušeností instruktora. Právě z toho důvodů, jsou jednotlivé lekce 

rozděleny následovně (viz. tabulka č. 19). 

Tab. 19: Lekce probíhající v Sunnyoga studiu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Uzavřené kurzy po dobu 3 měsíců (1 semestr) ve stanovený den i čas 

Typ jógy Počet hodin/měsíc Počet hodin/rok 

Hatha jóga (zaměřená na záda) 8 hod 96 hod 

Power jóga 8 hod 96 hod 

Ashtanga jóga 4 hod 48 hod 

Otevřené lekce (lekce probíhajících v různých časech během dne) 

Typ jógy Počet hodin/měsíc Počet hodin/rok 

Hatha jóga  20 hod 240 hod  

Power jóga 20 hod 240 hod 

Ashtanga jóga 4 hod 48 hod 

Yin jóga 8 hod 96 hod 

Workshopy (speciální lekce/mohou se měnit na základě lektora) 

Typ jógy Počet hodin/měsíc Počet hodin/rok 

Workshop (Meditace a dechová 

cvičení/Acro jóga a další) 

4 hod 48 hod 
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Doplňkové služby 

Pomocí dotazníku byly zjištěny preference v oblasti doplňkových služeb (Otázka č. 10). 

Nejdůležitější preferencí je zapůjčení jógových pomůcek. To je tedy nezbytná služba, 

která bude do chodu centra zařazena. Respondenti se poté shodli na možnosti prodeje 

jógových pomůcek a možnosti občerstvení. Vzhledem k velmi podobným výsledkům 

preference u ostatních služeb je na zvážení centra tyto dodatečné služby zavést v průběhu 

chodu, jakmile bude dostačující počet stávajících zákazníků. Jedná se zde o dětský 

koutek, prodej vonných olejů/sprejů a prodej zdravé výživy. 

Tab. 20: Vybrané doplňkové služby Sunnyoga studia 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Doplňková služba Dodavatel Cena/Kč Ks 

Zapůjčení pomůcek Yogashop, Ikea 

Jógamatky Yogacentrum podložka na jógu 469 30 

Ručníky  Osuška IKEA 89 30 

Bloky Korková cihlička na jógu 299 30 

Deky Polarvide deky IKEA 89 20 

Prodej pomůcek/doplňků Yogastore 

Home-made Jógamatky Yoggys podložky 490 10 

Dekorace/doplňky Yoggys náramky 390 30 

Občerstvení Zdravá výživa  

Čaje Yogitea 66 20 

Zdravé tyčinky Tyčinky Lifebar 30 100 

Zapůjčení pomůcek bude pro všechny návštěvníky zdarma, zpoplatněny budou pouze 

zapůjčení osušek na cvičení, a to za 10 Kč. Prodej pomůcek bude soustředěn spolupráci 

s Dhaara a Yogastore, kteří se zabývají výrobou vysoce kvalitních podložek na jógu. Dále 

bude doplněn prodej o náramky pro jogíny. Provize z prodeje doplňkových věcí bude 
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nastavena na 20 %. Jako občerstvení bude pro zákazníky připravený čaj po každé lekci 

a možnost zakoupení zdravých tyčinek. 

Rozvrh lekcí 

Rozvrh lekcí se vztahuje na již vytvořený program hodin a vybraných lekcí. Lekce byly 

vybrány na základě preferencí zákazníka, a proto k tomu bude směřovat i následující 

tabulka. Výzkum nám potvrdil zájem o otevřené i uzavřené lekce téměř stejně. Velká 

většina by centrum navštěvovala 1-2krát týdně, což je pozitivní směr, protože zákazníci 

mají zájem cvičit pravidelně. (Otázka č. 7). Potenciální zákazníci nejčastěji preferují 

lekce v hodinách večerních, tedy od 18 do 21 hod, proto budou v těchto časech lekce 

probíhat nejčastěji. Následuje zájem o odpolední a ranní lekce. Nejmenší zájem se jeví 

o dopolední lekce, proto jsou v rozvrhu zakomponované minimálně (Otázka č. 8). 

Tab. 21: Rozvrh lekcí v Sunnyoga studiu  

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

*Předcvičuje Instruktor 1 

** Předcvičuje Instruktor 2 

***Předcvičuje Instruktor 3 
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Místnosti a kapacita sálu 

Centrum bude mít 1 sál a předsíňku s recepcí, kde bude pro hosty připraven čaj, voda 

a drobné věci k prodeji a zapůjčení. Místo má 100 m2, tudíž lze předpokládat kapacitu 

max. 14 cvičenců. Jedná se o malé centrum, které si bude zakládat na nepřevyšování 

maximální kapacity, aby to zákazníky neodradilo. Místnost bude také obsahovat 

převlékárnu pro ženy i muže, sprchu, wc, a menší kuchyňku pro zaměstnance. 

Provozní doba 

Provozní doba centra je každý den včetně víkendů. Dle rozvrhu je navržena následující 

pracovní doba. Lektor je zároveň i recepčním. Mezi každou lekcí je půl hodinová 

přestávka na nachystání občerstvení, sálu a úklid. Návštěvníky obsluhuje lektor.  

Tab. 22: Provozní doba 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

PONDĚLÍ 7-8:30    15:30-21:00 

ÚTERÝ 10-11:30    15:30-17:00 

STŘEDA 7-8:30    15:30-20:00 

ČTVRTEK 7-8:30    15:30-21:00 

PÁTEK     - 15:30-20:00 

SOBOTA     - 17:00-20:00 

NEDĚLE     - 18:30-20:00 

4.4.5 Ceník služeb 

Ceník služeb je vytvořen z výsledků výzkumu. Třetí sekce výzkumu byla zaměřena na 

cenu lekcí. Bylo zjištěno, že na hodinovou lekci jsou z poloviny zákazníci ochotni zaplatit 

125-150 Kč. Druhá polovina je ochotna zaplatit 125 a méně. Z výzkumu vyplývá, že 

téměř 80 % by byla ochotna zaplatit 125 Kč, a z toho důvodu se bude jednat o odrazovou 

cenu otevřených lekcí v připravovaném studiu (Otázka č. 12). Pro stanovení cen 

permanentek a uzavřených kurzů se budeme odrážet z výzkumné otázky zaměřené na 

ochotu měsíční investice (Otázka č. 13). Nejvíce respondentů je ochotna měsíčně 

vynaložit 300-500 Kč a poté 500-1000 Kč. Proto bude cena kurzu nastavena na 500 Kč 
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měsíčně. Je to pro zákazníky velice výhodné, protože 3měsíční kurz tedy bude za cenu 

1500 Kč, s probíhající lekcí 1krát týdně. Dohromady by měl kurz obsahovat 11 lekcí. Pro 

lidi, kteří jsou ochotni investovat méně, bude připravena permanentka na 10 vstupů za 

1000 Kč. Tyto permanentky se stále jeví jako výhodnější než si kupovat jednotlivý vstup. 

Workshopy budou trvat po 2 hodinách a budou zaměřené vždy na jiný typ jógy. Pro 

zákazníky se cena může lišit, avšak nastavená bude na začátku na 250 Kč. Centrum bude 

také nabízet zvýhodněné vstupy a permanentky. Pro seniory a studenty budou ceny 

snížené o 20 %. 

Tab. 23: Ceník vstupů do studia 

 (Zdroj: vlastní zpracování dle výzkumu) 

Typ lekce Vstup dospělí Vstup zvýhodněný 

(student/senior) 

Otevřená lekce (1 vstup) 125 Kč/hod 100 Kč 

Otevřená lekce (10 vstupů) 1000 Kč 800 Kč 

Kurz (3 měsíce/11 hod) 1500 Kč 1200 Kč 

Workshop (2 hod) 250 Kč 200 Kč 

Příjmy centra budou tvořit také doplňkové služby, které jsou zmíněné výše (Tab. č. 17). 

V rámci sjednané spolupráce bude centrum prodávat a zapůjčovat pomůcky na jógu 

a poskytovat občerstvení a menší prodej. V rámci prodeje již nakoupeného zboží bude 

centrum využívat 20 % provize. Pro spokojenost zákazníků budou doplňkové služby 

rozdělené, na ty, které budou probíhat zdarma, a ty, které budou zpoplatněny.  

Tab. 24: Ceník zapůjčení pomůcek  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zapůjčení pomůcek Nákup Poplatek 

Jógamatky 469 zdarma 

Ručníky  89 10 Kč za půjčení 

Bloky 299 zdarma 

Deky 89 zdarma 
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V případě prodeje bude navázaná spolupráce s malými dodavateli zboží, kteří se zaměřují 

na kvalitu a home-made výrobu. Prodejní marže bude nastavena formou provizí na 

základě domluvy s daným dodavatelem. Majitel bude navrhovat za prodej min. 20 % 

provize. 

Tab. 25: Ceník prodejního zboží  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Prodej pomůcek/doplňků/tyčinek Nákup Prodej 

Yogyss podložky 490 590 

Yoggys náramky 390 470 

Zdravé tyčinky 30 36 

Na občerstvení bude centrum nabízet vodu a jogínské čaje před a po každé lekci. Mělo 

by to doplnit ukončení cvičení a relaxaci. Tyto služby budou pro všechny zdarma.  

Tab. 26: Ceník občerstvení  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Občerstvení Nákup Poplatek 

Yogi čaje 66 Kč/balení Zdarma 

4.5 Organizační struktura 

Struktura týmu je velice jednoduchá. Kromě vlastníka je nutné zaměstnat další 

instruktory. Instruktory budeme předpokládat 2 a to s tím, že každý bude zaměřen na jiný 

styl jógy, aby bylo centrum zaměřeno na komplexnější možnosti služeb. Struktura je 

vyobrazena v diagramu. Instruktoři budou studenti zaměstnaní na DPP. 
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Obr. 14: Organizační struktura centra Yogy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Důležitá je týmová spolupráce, tzn. komunikace mezi instruktory a vzájemné 

naslouchání. Motivace zaměstnanců je nejvíce projevena v přátelské atmosféře. Vlastník 

jakožto i leader všech zaměstnanců bude mít individuální setkání s každým 

zaměstnancem, aby si vytvořil přátelský a individuální přístup. Vlastník by měl řídit 

veškeré aktivity týkající se zaměstnanců podniku a předávat tak tuto pravomoc i na 

samotné instruktory, aby se nebáli rozvíjet a přebírat zodpovědnost. 

4.5.1 Mzdy a hodiny zaměstnanců 

Rozsah práce pro zaměstnance nepřesáhne 300 hodin za rok, tudíž se vlastník domluví na 

smlouvě dohody o provedení práce, aby to pro něj bylo co možná nejvýhodnější. V tomto 

případě se také nebude jednat o výdělek větší, jak 10000 Kč za měsíc, tudíž se z dohody 

nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Počet hodin je stanovený zhruba, a to na 

základě týdenního rozvrhu (Tabulka č. 19). Počítá se vždy 1 hodina lekce, 15 minut před 

lekcí a 15 minut po lekci. Tedy 1, 5 hodiny práce instruktora na každou lekci. 

Tab. 27: Pracovní úvazky zaměstnanců 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Pracovní úvazek Počet hodin/měsíc Počet hodin/rok 

Vlastník/Instruktor 1 Full-time Cca 60-80 hod Cca 840 hod 

Instruktor 2 DPP 24 hod 280 hod 

Instruktor 3 DPP 24 hod 280 hod 

Vlastník centra

Instruktor 1

Hatha + Power

Instruktor 2

Power + Hatha + Yin

Instruktor 3

Power + Ashtanga 
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Mzdy zaměstnancům jsou stanoveny pomocí základní sazby, kterou každý instruktor, 

obdrží, a to 250 Kč za odvedenou lekci, mzda nezávisí na všedním dni či víkendu, stejně 

tak ani v případě zastoupení lekcí, lektoři obdrží stejnou hodinovou sazbu. 

Tab. 28: Mzdy zaměstnanců  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Základní sazba 

Instruktor 2 250 Kč/lekce 

Instruktor 3 250 Kč/lekce 

4.6 Marketingový plán 

Pro stanovení marketingového plánu je nutné stanovit marketingové strategie. Již byla 

stanovena celková strategie podniku, a to strategie diferenciace (viz. kapitola 4.2.11). 

Na tuto strategii by měla navázat i strategie pro marketing. Jelikož se podnik chce odlišit 

od stávajících služeb, které se v lokalitě nabízí, měl by proto zvolit i příslušnou formu 

parametrů svého produktu, tedy služby, distribuce, propagace a ceny. Proto je 

marketingová strategie je stanovena na základě 4 dílčích strategií. 

Tab. 29: Marketingové strategie centra  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Produkt Strategie poskytování odlišných služeb od konkurence  

Distribuce Strategie udržování stálých zákazníků 

Propagace Strategie budování jména na trhu 

Cena Strategie poskytování kvalitních služeb za přijatelné ceny  

4.6.1 Produkt 

Co se týče produktu, ten je nastaven prvotně na uspokojení potřeb zákazníků. Jelikož se 

jedná o službu, není nutné stanovovat fyzické parametry produktu. Důležité je, aby tyto 

služby byly rychlé a pro zákazníky co nejjednodušeji dostupné. Strategie je zaměřena na 

odlišení od konkurence, jelikož různé typy jógy se jeví velkému zájmu a v dané lokalitě 

se vyskytují pouze v rámci substitutů, která jsou zaměřena na jiný typ služeb (fitness, 
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fyzioterapie). Vyzkoušení různých typů dává pro zákazníky možnost výběru mezí tím, co 

je bude nejvíce zajímat a bavit a zároveň možnost střídat různé lekce dle nálady, 

psychického nebo fyzického stavu. Co se týče vzhledu, centrum bude nastaveno na 

spirituální zasvěcení zákazníků do co největší pohody, tak aby mohli relaxovat a odcházet 

s úsměvem. Atraktivita bude spočívat v maličkostech, které budou centrum zdobit, jako 

jsou vůně a svíčky, které navodí přátelskou a klidnou atmosféra. 

4.6.2 Distribuce 

Strategie pro distribuci je stanovena na udržení stálých zákazníků. K tomu bude sloužit 

hlavně již popsaná podoba našeho produktu. Hlavním distribučním umístěním služeb 

bude samotné centrum, jelikož tam bude docházet k lekcím jógy. Centrum bude založeno 

na co nejosobnějším vztahu se zákazníkem, jelikož se jedná o malý trh. Tedy distribuovat 

bude přímo jim, a to formou osobního kontaktu, facebookové či webové stránky centra. 

Také bude centrum distribuovat zboží (již zmíněné doplňkové služby) od svých stálých 

partnerů. V tomto případě se bude jednat pouze o přímý prodej na místě, a to s již 

zmíněnou nastavenou provizí. Centrum se také do budoucnosti může zamyslet nad 

distribucí lekcí, probíhající v letní sezóně, které by mohly probíhat venku. Pro stálé 

zákazníky by tyto lekce byly zdarma nebo za nízký poplatek. V případě uzavření centra 

nebo prázdninových dnů by bylo možné také natočit video lekce, které budou 

distribuované právě pro stálé zákazníky.  

4.6.3 Propagace 

Propagace centra je nastavena na dlouhodobou strategii, a to vybudování jména na trhu. 

S tím souvisí prvotní získání zákazníků a jejich následné udržování, jak bylo zmíněno 

v business modelu. Pro získání zákazníků bude nastavena propagace ještě před otevřením 

centra. V tomto případě můžeme navázat na marketingový výzkum a zjištění preferenci 

vybraných kanálů (Otázka č. 9) na propagaci a informovanost potenciálních zákazníků. 

Centrum by se tedy mělo zaměřit na tvorbu kvalitních webových stránek s cenově 

přístupným rezervačním systémem.  

Vytvoření webových stránek bude činit 12 500 Kč. Tvorbu bude mít na starost externí 

firma s názvem webovky-Brno. Web bude zahrnovat 2 – 10 podstránek, optimalizaci 
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obrázků, responzivní design, redakční systém, optimalizaci textů, SSL certifikát 

a sledování návštěvnosti (Webovkybrno,2020). 

Kromě webu by měl vytvořit facebookové stránky, kde bude pravidelně přidávat 

příspěvky. Pro prvotní propagaci bude využito právě těchto kanálů, jelikož jsou pro 

zákazníky nejdostupnější. Centrum také vytvoří letáčky, které dodatečně rozmístí po 

Žebětíně na vybraných místech. Propagovat se bude již sestavená nabídka (viz. kapitola 

4.3.4). 

Začátková propagace bude zaměřena na získání zákazníka. Proto bude prvních 14 dní 

provozu akce na zkušební lekci zdarma. Tato informace bude poskytnuta potenciálním 

zákazníkům na letáčku, který bude distribuován před otevřením centra v Žebětíně, 

zároveň také na webových stránkách a Facebooku.  

Zákazník bude moci získat členství ve věrnostním programu, a to za pomocí zakoupení 

permanentky na 10 vstupů. Při zakoupení bude mít automaticky 11 lekci zdarma. Tento 

zákazník bude vždy přímo kontaktován na e-mail, v případě konání akcí, workshopů nebo 

setkání. V budoucnosti se bude na základě zjištěných preferencí uvažovat o možných 

slevách a výhodách pro tyto registrované zákazníky, a to na základě zjišťování jejich 

preferencí. Možnost slevy na vstup bude také získána v případě, že registrovaný zákazník 

přivede známého/známou, který si též zakoupí permanentku. Tato akce bude spuštěna 

v případě nízkého zájmu na začátku provozu centra. 

4.6.4 Cena 

Cena již byla nastavená na základě marketingového výzkumu. Pro shrnutí se jedná o cenu 

lekcí, která bude dostupná, co možná pro všechny potenciální zájemce. Cena je nastavena 

i z hlediska ziskovosti podniku (viz. následující kapitola 4.6.5). Podnik se dívá i na ohled 

konkurence, která nabízí v dané lokalitě své substituty. Ceník je dostupný a podrobně 

představený v kapitole Ceník služeb (4.3.5). 

4.7 Finanční plán 

Pro správu financí v novém podniku byla zvolena forma zjednodušeného účetnictví, tedy 

daňové evidence, protože se jedná o OSVČ. Daňová evidence a daňové přiznání bude 

zpracováváno primárně majitelem centra, a to v programu MS Excel.  
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Daňová evidence zahrnuje příjmy a výdaje a údaje o majetku a závazcích. Nutné je 

v evidenci oddělit příjmy a výdaje daňové (tedy zahrnované do základu daně) a nedaňové. 

Mezi daňové příjmy patří především tržby, náhrady od pojišťoven nebo přijaté zálohy. 

Naopak mezi nedaňové řadíme vklady, úvěry nebo dotace. Pro výdaje daňové počítáme 

s materiálem, zbožím, mzdy, zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance 

a provozní režie. Nedaňové výdaje zahrnují především splátky úvěrů, odvod DPH, daň 

z příjmu, sociální a zdravotní pojištění, dary, výběry na osobní spotřebu nebo nákup DM 

(iucto, 2019). 

Nejprve budou nastíněny výdaje na zřízení podniku, tedy výdaje potřebné na vznik 

živnosti, rekonstrukci, vybavení prostor, pořízení zboží a počáteční marketing. Poté 

budeme uvažovat provozní náklady za měsíc a následně za rok, stejně tak jako mzdové 

náklady. Pro shrnutí budou nastíněné plánované měsíční výdaje a plánované celkové 

výdaje před vznikem centra. V následující kapitole budou představeny plánované tržby 

za měsíc, a to v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Následně bude 

rozpracován výhled jednotlivých položek s výpočtem zisku a jeho zdanění do 

3 budoucích roků. Nastíněn bude orientační CF a výsledek hospodaření. Majitelka má 

před vznikem podnikání k dispozici vlastní kapitál ve výši 300 000 Kč. 

4.7.1 Výdaje před vznikem centra 

Výdaje, které je nutné vynaložit před vznikem podniku, jsou výdaje na vznik živnosti, 

rekonstrukci, vybavení, pořízení zboží a počáteční propagaci.  

Výdaje na vznik živnosti 

Výdaje na vznik živnosti zahrnují poplatek za živnostenský list a výpis z rejstříku trestů.  

Tab. 30: Výdaje na zřízení živnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na zřízení živnosti Cena v Kč 

Živnostenský list 1000 

Výpis z rejstříku trestů 100 

Celkem 1100 
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Výdaje na úpravu prostor 

Výdaje na úpravu prostor jsou stanoveny odhadem na plochu stěn cca 120 m2 a plochu 

stropu cca 100 m2. Úprava prostor bude zahrnovat přípravu na výmalbu, výmalbu, novou 

podlahu, zřízení sprchového koutu a rezervu. Příprava na výmalbu zahrnuje oškrabání 

původních maleb (strop se neškrabe ani nepenetruje). Cena za m2 činí 33,2 Kč. Pro plochu 

120 m2 se jedná o částku 3984,-. Dále bude zahrnovat penetraci podkladu univerzální. Při 

ceně 19,30 Kč za m2 bude výsledná částka 2316,-. Dalším krokem je výmalba. V našem 

případě se jedná o malbu, která potřebuje nákup 2krát barvy bílé a tekuté. Cena za m2 činí 

53,10 Kč. Celkem za výmalbu bude činit 11698,-. Dále je potřeba upravit podlahu. 

Zvolena bude vinylová podlaha včetně soklu, kde cena za m2 činí 950 Kč. Celkem za 

podlahu je 95000,-. Naposledy je potřeba zřídit sprchový kout. Pro ten je zvolen sprchový 

kout 90x90 Ravak za 8632,-, vanička pod sprchový kout Ravak za 4392, osazení za 1400,- 

a baterie a příslušenství za cca 3000,-. Pro úpravu prostor je také vyčleněna rezerva na 

nepředvídané výdaje, a to 25000,-. Vše je kalkulované v tabulce. Předpokládá se domluva 

s majitelem o souhlasu k rekonstrukci. Výdaje jsou kalkulovány včetně práce malíře, 

instalatéra a ostatních pracovníků.  

Tab. 31: Výdaje na stavební úpravu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na stavební úpravu Cena v Kč 

Příprava na výmalbu 6300 

Výmalba  11698 

Podlaha 95000 

Sprchový kout 17424 

Rezerva 25000 

Celkem 155422 

Výdaje na vybavení 

Výdaje na vybavení zahrnují vybavení šatny, koupelny a WC, sálu, kuchyňky a pomůcky 

na cvičení. Šatnu je nutné vybavit skříňkami, zrcadlem, věšáky a lavicí. Pro koupelnu 

a WC je nutné zařídit mýdla, zvon, podložky a čistící prostředky. Kuchyňku je nutné 
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vybavit varnou konvicí a nádobím. To bude zakoupeno v Datartu. Do sálu je nutné 

zakoupit poličky, lampy, zrcadla a skříně, které budou převážně zakoupeny v IKEA. 

Zrcadla budou objednaná z TMSKLO.cz, kde m2 je za cenu 580 Kč. Ta budou umístěna 

v hlavním sále. Pomůcky na cvičení, jako ručníky, deky, polštáře, podložky budou 

zakoupeny v IKEA a Yogastore. Celková částka i s rezervou je vypočtena na 74998 Kč. 

Tab. 32: Výdaje na vybavení  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na vybavení Cena v Kč 

Vybavení šatna 21473 

Vybavení koupelna a WC 1183 

Vybavení kuchyňka 5397 

Vybavení sál 14455 

Pomůcky na cvičení 27490 

Rezerva 5000 

Celkem 74998 

Výdaje na pořízení zboží 

Výdaje na pořízení zboží zahrnuje zboží sloužící k dalšímu prodeji, a to v rámci 

doplňkové služby pro zákazníky centra. Zboží bude pořízeno jednorázově a v případě 

úplného vyprodání se bude doplňovat. Další zboží k prodeji se bude vybírat 

a přizpůsobovat zákaznické poptávce centra. Předpokládáme zde počet ks, který by se 

mohl odhadem prodat za 1 rok. Kusy a ceny zboží jsou specifikované v Tabulce č. 20. 

Tab. 33: Výdaje na pořízení zboží 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na pořízení zboží Cena v Kč 

Podložky 4900 

Náramky 11700 

Celkem 16600 
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Výdaje na počáteční propagaci 

Počáteční a jednorázové výdaje na propagaci zahrnují tisk letáčku, tvorbu webových 

stránek, facebookovou reklamu a online promo. Tisk letáčků byl vykalkulován na 1075 

Kč. Jedná se o tisk 200 ks letáčků. Tyto letáčky budou vytvořeny v programu Canva, 

který je zdarma. Kalkulace byla provedena dle online-tiskarna.cz. Vytvoření webových 

stránek bude činit 12500 Kč. Dále bude spuštěno online promo před vznikem centra. 

Facebook propagace bude trvat 30 dní před otevřením a 30 dni po otevření centra. Cena 

je stanovena na cca 25 Kč za den. Jedná se tedy o částku 1500 Kč. Z toho důvodu, že 

nepotřebujeme cílit na velký okruh, je cena propagace nižší. V případě dodatečné 

propagace (např. na instagramu) je stanovena rezerva 2000 Kč. Na inzerci pro hledání 

instruktorů budou využity nezpoplatněné stránky jako je fajn-brigady.cz a facebookové 

skupiny.  

Tab. 34: Výdaje na propagaci  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje na propagaci Cena v Kč 

Letáčky  1075 

FB reklama 1500 

Vytvoření webovek 12500 

Rezerva 2000 

Celkem 17075 

4.7.2 Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou vypočteny v následující tabulce. Budeme předpokládat variantu, že 

instruktoři budou studenti, tudíž nebude nutné odvádět 15 % daň z příjmů, ani sociální 

a zdravotní pojištění. Za rok činí mzdové náklady na zaměstnance 96000 Kč. 

Předpokládáme odměnu pro majitelku, která bude činit v prvních 4 měsících cca 10 000 

Kč/měsíc. V roce 2021 předpokládáme odměnu cca 20 000-30 000 Kč/měsíc a v roce 

2022 a 2023 ustálení na cca 30 000 Kč/měsíc. Průměrně by se odměna měla pohybovat 

okolo 20 000 Kč/měsíc. 
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Tab. 35: Mzdové náklady  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady  Za měsíc/v Kč Za rok/v Kč 

Instruktor 1 4000 48000 

Instruktor 2 4000 48000 

Celkem 8000 96000 

Majitelka musí se zákona odvádět minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, 

z toho důvodu že se jedná o hlavní činnost podnikání. V roce 2020 tyto zálohy dohromady 

činí 4896 Kč.  

Tab. 36: Minimální zálohy na SZ a ZP  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Minimální zálohy SZ a ZP Cena v Kč 

Sociální pojištění 2352 

Zdravotní pojištění 2544 

Celkem  4896 

4.7.3 Provozní náklady 

V provozních nákladech jsou vypočteny veškeré náklady spojené s provozem centra za 

měsíc. Jedná se především o nájem + energie. Dále internet + telefon, který bude veden 

u mobilního operátora Vodafone. Poté poplatek za dopad, který je vypočten na měsíc za 

55, 9 Kč. Bankovní účet bude vedený i FIO banky. Vedení podnikatelského účtu je 

zdarma. Dalším poplatkem je rezervační systém Reenio. Ten činí 225 Kč měsíčně. 

Měsíčně předpokládané jsou také doplňované zboží, které zahrnuje nákup čajů, 

k občerstvení po lekci a nákup tyčinek, které slouží k dalšímu prodeji. 
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Tab. 37: Provozní náklady 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Provozní náklady   Cena v Kč 

Nájemné 10000 

Energie 5000 

Internet + telefon 1096 

Poplatek za odpad 55,9 

Rezervační systém 225 

Čaje 1320 

Zdravé tyčinky 3000 

Marketing 1000 

Ostatní (recepce, úklid, praní atd.) 1000 

Celkem 22697 

4.7.4 Celkové výdaje za rok 

Celkové výdaje před zahájením podnikání činí 265 195 Kč a zahrnují veškeré činnosti, 

které je nutné zaplatit před samotným vznikem centra. 

Tab. 38: Výdaje před zahájením provozu  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje před zahájením provozu Cena v Kč 

Výdaje na vybavení 74998 

Výdaje na stavební úpravu 155422 

Výdaje na vznik živnosti 1100 

Výdaje na propagaci 17075 

Výdaje na pořízení zboží 16600 

Celkem  265195 
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Výdaje, které budou vynakládány v průběhu činnosti centra, jsou vypočteny za měsíc, tak 

i za rok. Jedná se o přibližnou částku 691114,8 Kč za rok. Po zahájení provozu je nutné 

měsíčně počítat s výdaji za provoz, mzdu zaměstnancům, platbu minimálních záloh na 

sociální a zdravotní a mzdu pro majitele.  

Tab. 39: Výdaje po zahájení provozu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje po zahájení provozu Za měsíc/v Kč Za rok/v Kč 

Provozní náklady 22697 272363 

Mzdové náklady 8000 96000 

Sociální a zdravotní 4896 58752 

Odměna pro majitele (cca.) 20000 240000 

Celkem 57593 691115 

4.7.5 Predikce tržeb 

V této kapitole byla zpracována predikce tržeb. Nejprve byl sestaven plánovaný prodej 

vstupů na lekce, poté plánovaný prodej doplňkových služeb a následně sestavena 

predikce v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Předpokládaný prodej je 

sestaven za měsíc a predikce tržeb je vypočtena jak za měsíc, tak i za celý rok. 

Pesimistická, realistická a optimistická varianta je sestavena na základě naplnění kapacity 

jednotlivých lekcí. Maximální kapacita sálu činí 14 lidí. Předpokládáme, že průměrně 

navštíví lekci cca 7, 8 nebo 9 lidí. Tuto variantu budeme považovat za realistickou. 

U pesimistické počítáme s 5 a 6 lidmi v průměru a u optimistické s 10 a 11. S těmito 

variantami budeme následně počítat i v predikci CF a VH. Znázorněno v tabulce. 

Tab. 40: Varianty předpokládaného prodeje  

(Zdroj: vlastní zpravování) 

Předpokládaný prodej doplňkových služeb 

Varianta Pesimistická Realistická Optimistická 

Kapacita (počet lidí) 5 6 7 8 9 10 11 
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Předpokládaný prodej vstupů na lekce 

Předpokládaný prodej byl sestaven na základě počtu hodin jednotlivých typů lekcí. 

Celkově se jedná o 52 hodin za měsíc OC, a 5 kurzů za 3 měsíce. Předpokládá se prodej 

3 permanentek za měsíc, což dává dohromady cca 30 vstupů a 15 vstupů jednotlivých. 

Některé hodiny nejsou započteny z toho důvodu, že se počítá s pravděpodobností zrušení 

některé z lekcí, z důvodu nemoci, či svátku. Také se předpokládá, že při zakoupení 

permanentky budou cvičící chodit na lekce několikrát do měsíce. OC jsou rozděleny na 

zakoupené vstupy klasické, těch je 9 a výhodné, kterých je 6. Tento poměr je 

předpokládán na základě dotazníku, jelikož většina zákazníků jsou ve věku od 25, tudíž 

nespadají do kategorie studujících nebo seniorů. Kurzů je za měsíc 5. Ty probíhají 

3 měsíce. Abychom dostali měsíční prodej, je následně částka podělena 3. Workshopy 

probíhají 2krát za měsíc. Předpokládáme, že vstupy na něj budou v poměru 1:1, výhodný 

a klasický vstup, jelikož workshopy budou zaměřené na novější styly, které by mohly být 

zajímavé spíše pro mladší generaci. 

Tab. 41: Předpokládaný prodej lekcí  

(Zdroj: vlastní zpravování) 

Předpokládaný prodej lekcí 

Typ lekce  Prodej za 

rok/ks 

Prodej za 

měsíc/ks 

Cena v 

Kč 

OC  90 9 125 

OC (výhodný) 60 6 100 

OC 10 vstupů 20 2 1000 

OC 10 vstupů (výhodný) 10 1 800 

Kurz* 14 3 1500 

Kurz (výhodný)* 6 2 1200 

Workshop  3 1 250 

Workshop (výhodný) 3 1 200 

*Zákazník zakupuje na 3 měsíce 
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Předpokládaný prodej doplňkových služeb 

V následující tabulce je sestaven předpokládaný prodej DS. Ten se odvíjí od naplnění 

kapacit. Tedy kolik lidí bude centrum navštěvovat. Predikce je sestavena, tak aby 

nepřesáhla za rok zásoby nakoupeného zboží. Předpokládáme doplňování zásob tyčinek 

měsíčně a ostatního zboží ročně.  

Tab. 42: Předpokládaný prodej doplňkových služeb  

(Zdroj: vlastní zpravování) 

Předpokládaný prodej doplňkových služeb (V Ks) 

Varianta Pesimistická Realistická Optimistická 

Kapacita 5 6 7 8 9 10 11 

Počet prodaných/půjčených kusů za měsíc  

Půjčení ručníků 4 6 8 10 12 14 16 

Prodej tyčinek 1 2 3 4 5 6 7 

Prodej jógamatek 1 1 1 1 1 1 1 

Prodej náramků 1 1 1 1 2 2 2 
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Predikce tržeb v pesimistické, realistické a optimistické variantě 

Predikce tržeb je vytvořena ve 3 variantách. Tržby za lekce a doplňkové služby jsou 

vypočteny na základě předpokládaného prodeje, při naplnění různých kapacit. Na základě 

stanovení tržeb za lekce a tržeb za doplňkové služby jsou vypočteny celkové tržby za 

měsíc a za rok pro variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. 

Tab. 43: Predikce tržeb – pesimistická, realistická a optimistická varianta  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Predikce tržeb za měsíc (v Kč) 

Varianta Pesimistická Realistická Optimistická 

Kapacita 5 6 7 8 9 10 11 

Tržby za 

lekce/měsíc 

36375 43650 50925 58200 65475 72750 80025 

Tržby 

DS/měsíc 

1136 1192 1248 1304 1830 1886 1942 

Půjčení ručníků 40 60 80 100 120 140 160 

Prodej tyčinek 36 72 108 144 180 216 252 

Prodej 

jógamatek 

590 590 590 590 590 590 590 

Prodej 

náramků 

470 470 470 470 940 940 940 

Tržby/měsíc 

celkem 

37511 44842 52173 59504 67305 74636 81967 

Tržby/rok 

celkem 

450132 538104 626076 714048 807660 895632 983604 
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4.7.6 Cash-flow 

Tab. 44: Předpokládané cash-flow v letech 2020-2023 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2020 

2021 2022 2023 

Měsíc Září Říjen Listopad Prosinec 

Kapacita 5 6 7 7 8 10 11 

Počáteční stav 0 24723 21972 26552 31132 54066 138583 

Vklad majitele 300000 0 0 0 0 0 0 

Tržby za lekce a DS 37511 44842 52173 52173 714048 895632 983604 

Příjmy 337511 69565 74145 78725 745180 949698 1122187 

Náklady na zřízení 265195 0 0 0 0 0 0 

Provozní náklady 24697 24697 24697 24697 296363 296363 296363 

Doplnění zboží k prodeji  0  0   0  0 5000 8000 11000 

Mzdové náklady 8000 8000 8000 8000 96000 96000 96000 

Sociální a zdravotní 4896 4896 4896 4896 58752 58752 58752 

Odměna pro majitelku 10000 10000 10000 10000 240000* 360000** 360000** 

Výdaje celkem 312788 47593 47593 47593 696115 819115 822115 

Konečný stav 24723 21972 26552 31132 49066 130583 300072 
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Cash-flow je orientačně stanovené do roku 2023. Na začátku, tedy v roce 2020 má 

majitelka k dispozici vlastní vklady ve výši 300 000 Kč a celkové výdaje spojené se 

vznikem centra činí 265 195 Kč. Celkové příjmy se budou nejčastěji měnit na základě 

naplnění kapacit. V roce 2023 chceme na základě stanoveného cíle naplnit alespoň 80 % 

kapacitu, proto máme predikci naplnění lekcí v průměru 11 lidmi. Předpokládáme 

v průběhu let zvyšování výdajů, a to na základě zvyšování odměny pro majitele v roce 

2021 na cca 20 000 Kč* měsíčně a v letech 2022 a 2023 na cca 30 000 Kč** měsíčně. 

V nákladech na zřízení jsou kalkulované orientační výdaje na pořízení zboží k prodeji 

(jógamatky, náramky). Toto zboží bude doplňováno po vyprodání. Zboží bude nahrazeno 

jiným nebo stávajícím dle zákaznické poptávky. Řádek doplnění zboží k prodeji vyčísluje 

přibližné výdaje na doplnění tohoto zboží. V rámci stanovené predikce CF lze vidět 

návrat vlastních zdrojů majitelovi v částce 300072 Kč v roce 2023. 

4.7.7 Stanovení základu daně a zisku 

Pro stanovení základu daně a zjištění zisku podniku je nutné počítat pouze s daňovými 

příjmy a výdaji. Mezi daňové příjmy zařadíme tržby za lekce a doplňkové služby. Mezi 

daňové výdaje patří všechny výdaje spojené s provozem centra, mzdy zaměstnancům, 

potřebný materiál a zboží. Naopak zde nezahrnujeme pojistné za OSVČ nebo výdaje pro 

osobní spotřebu. Výpočet daně pro první 4 měsíce provozu roku 2020 a budoucí 3 roky a 

následný výsledek hospodaření budeme předpovídat orientačně. Pro roky 2020-2022 se 

vždy bude jednat o nulovou výslednou daň, a to z toho důvodu, že jsou pokryté slevou na 

poplatníka. V roce 2023 bude daň z příjmu též nulová, jelikož bude uplatněna ztráta* z 1. 

roku podnikání. Čistý zisk bude tedy stejný jako základ daně. V roce 2023 se podnikatel 

orientačně dostane na zisk z podnikání ve výši 220241 Kč.
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Tab. 45: Výsledek hospodaření  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření a propočet daní (v Kč) 

Rok 2020 2021 2022 2023 

Příjmy 186699 714048 895632 983604 

Výdaje  435983 637363 760363 763363 

Základ daně -249284 76685 135269 220241 

Základ daně zaokrouhlený  -249200 76600 135200 220241 

Použití ztrát z minulých let 0 0 0 -54641* 

Základ daně zaokrouhlený  -249200 76600 135200 165600 

Daň z příjmu (15 %) 0 11490 20280 24840 

Odpočet slevy na poplatníka -24840 -24840 -24840 -24840 

Výsledná daň 0 0 0 0 

Čistý zisk -249284 76685 135269 220241 

4.8 Analýza rizik 

Před samotným vznikem nového podnikatelského subjektu je nutné identifikovat rizika, 

která jsou s tím spjatá. I-když rizik, které mohou nastat, může být nespočet, v následující 

tabulce jsou znázorněny ty nejpravděpodobnější, ke kterým může dojít v době přípravy 

a otevření centra jógy. Každému riziku je přiřazena pravděpodobnost, že daná negativní 

událost nastane a následně její dopad. Součinem pravděpodobnosti a dopadu vzniká 

hodnota rizika, která je zobrazena v mapě rizik. Pravděpodobnost vzniku je zobrazena ve 

stupnici 0-5, dopadu taktéž 0-5 podle závažnosti, a hodnota rizika je pak identifikována 

na základě konečné hodnoty rizika.  
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Tab. 46: Stupnice pravděpodobnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

HODNOTA  PRAVDĚPODOBNOST 

1 minimální 

2 může se stát, ale nepředpokládá se 

3 hrozí tato možnost 

4 velmi vysoká  

5 hraničící s jistotou 

Hodnota rizika: 

• <3 běžná 

• 3-6 závažná 

• >6 kritická 

Tab. 47: Identifikace možných rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadí Riziko Pravd. Dopad 
Hodnota  

rizika 
 

1 Nedostatek finančních prostředků  1 5 5 

2 Nedostatečný zájem zákazníků  2 5 10 

3 Koronavirus 2 4 8 

4 Vstup nové konkurence na trh 3 3 9 

5 Výběr nespolehlivého dodavatele 3 2 5 

6 Nevhodný výběr pracovníků 2 3 4 

7 Vyšší skutečné náklady na založení 4 1 4 

8 Zpoždění naplánované doby otevření  5 1 5 
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Riziko 1: Nedostatek finančních prostředků 

Jedním z rizik, které mohou nastat, je že vlastník špatně rozplánuje potřebný kapitál na 

založení, a tudíž nebude mít dostatek finančních prostředků.  

Riziko 2: Nedostatečný zájem zákazníků 

V prvotní fázi otevření je pravděpodobnost, že zákazníci nenaplní vytvořené kapacity 

a nebude tedy dostatečný zájem o nabízené služby centra. 

Riziko 3: Zavření v důsledku koronaviru 

Centrum by mělo počítat s možností zavření v důsledku koronaviru. Koronavirus 

představuje současnou hrozbu pro všechny malé podniky, které mají předmětem činnosti, 

cokoli, co shromažďuje lidi ve větším počtu. Vzhledem k této situaci by se podnik měl 

připravit na možné finanční ztráty a zastavení provozu.  

Riziko 4: Vstup nové konkurence na trh 

Jedno z dalších rizik, které může mít negativní dopad na vznik centra je příchod nové 

konkurence s podobným konceptem, či myšlenkou na stejný trh. 

Riziko 5: Výběr nespolehlivého dodavatele 

Jelikož je na trhu velmi široký záběr mezi dodavateli, v této oblasti souvisí s tím rizika 

výběru dodavatele. A to, že nebude plnit např. lhůty dodání služeb či produktů. Může se 

např. jednat o dodavatele webových stránek, rezervačního systému, či jógových 

pomůcek. 

Riziko 6: Nevhodný výběr pracovníků 

Dalším potenciálním rizikem je výběr špatných pracovníků. Instruktoři hrají klíčovou roli 

pro tyto služby a musí si zákazníky získat, proto je správný výběr velmi důležitý. 

Riziko 7: Vyšší skutečné náklady na založení 

Nachází se také pravděpodobnost toho, že se vychýlí skutečné vynaložené náklady na 

vznik centra od plánovaných hodnot. S tím je nutné počítat, jelikož vždy není 

v kompetenci určit přesné plánované náklady. 
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Riziko 8: Zpoždění naplánované doby otevření 

Jedno z velmi pravděpodobných situací, které může nastat je zpoždění doby otevření 

centra. Se vznikem podniku souvisí nespočet činností a nelze s totální přesností určit 

časový fond pro každou z nich. Zpoždění také závisí na současné situaci, která je 

ovlivněná šířícím se virem, v důsledku, kterého dochází k pozastavení provozu určitých 

typů živností. Mezi ně patří i provozování fitness a dalších tělovýchovných center. 

4.8.1 Mapa rizik navrženého projektu 

Mapa rizik je složená ze 4 kvadrantů: 

- Kvadrant významných hodnot rizik: R1, R3, R2, R6 

- Kvadrant kritických hodnot rizik: R4 

- Kvadrant bezvýznamných hodnoto rizik: žádné z rizik 

- Kvadrant běžných hodnot rizik: R5, R8, R7 

 

Graf 22: Mapa rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.8.2 Metody snížení rizik 

V následující tabulce jsou identifikovány možné metody snížení rizik. Ke každému 

z rizik jsou vypsány nejméně 2 metody, které by měly být v rámci opatření realizovány. 
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Tab. 48: Metody snížení rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 RIZIKO METODY SNÍŽENÍ 

R1 

 

Nedostatek finančních 

prostředků 

Finanční rezervy 

Poradenství ohledně finančního plánu a 

rozpočtu (s odbornou osobou) 

R2 Nedostatečný zájem zákazníků 

Propagace 

Doporučování v okolí 

Zkušební testové lekce zadarmo 

R3 Koronavirus 
Vládní opatření 

Online lekce 

R4 Vstup nové konkurence na trh 
Reakce na požadavky zákazníků 

Vytvoření komunity  

R5 
Výběr nespolehlivého 

dodavatele 

Průzkum mezi dodavateli 

Zjištění recenzí, cen, konkurence 

Získání doporučení 

R6 Nevhodný výběr pracovníků 
Získat doporučení 

Otestovat na zkušebních lekcí 

R7 
Vyšší skutečné výdaje na 

založení 

Fokus na místa, kde dá ušetřit 

Daňová evidence  

R8 
Zpoždění naplánované doby 

otevření  

Vypracování časové analýzy 

Stanovení termínů 
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4.8.3 Hodnota rizik po aplikaci opatření 

V následující tabulce jsou zaznamenány nové hodnoty rizik, a to na základě 

pravděpodobnosti výskytu po zavedení opatření. Hodnoty jsou stanoveny na základě 

stejné škály.  

Tab. 49: Hodnoty rizik po nastavení opatření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pořadí Riziko Pravd. po 

opatření 

Dopad po 

opatření 

Hodnota 

rizika  

1 Nedostatek finančních prostředků 1 4 4 

2 Nedostatečný zájem zákazníků  2 3 3 

3 Koronavirus 2 5 5 

4 Vstup nové konkurence na trh 2 3 6 

5 Výběr nespolehlivého dodavatele 2 1 2 

6 Nevhodný výběr pracovníků 2 1 2 

7 Vyšší skutečné náklady na založení 3 1 3 

8 Zpoždění naplánované doby otevření  2 1 3 

4.8.4 Identifikace rizik po opatření 

Za pomocí tabulky jsou vypočteny nové hodnoty po zavedení opatření. V následujících 

grafech jsou znázorněny rizika po zavedení zmíněných metod. Nejprve jsou znázorněny 

rizika před a po zavedení opatření (srovnání viz. Graf č. 23) a poté je znázorněna nová 

mapa rizik po zavedení opatření. 
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Graf 23: Hodnoty rizik před a po zavedení opatření 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Graf znázorňuje mapu rizik před aplikací opatření a po aplikaci opatření. Po zavedení 

opatření můžeme sledovat snížení hodnoty rizik ve všech případech. Podnik by tedy měl 

zavést následující opatření, a tím zamezit vyšším hrozbám. 

 

Graf 24: Mapa rizik po zavedení opatření 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Mapa rizik znázorňuje rizika po zavedení opatření. Vidíme, že u významných rizik 

dochází ke sníženému dopadu, proto by rizika měla být snižována a před vznikem 

podniku by měla být zahrnuta do projektu. 
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5 HARMONOGRAM IMPLEMENTACE 

K sepsání podnikatelského plánu bude sestaven časový plán implementace, tedy 

harmonogram činností, které musí být splněny před samotným otevřením podniku. 

5.1 Časový plán 

Pro plán realizace uvažujeme činnosti konající se ve všední dny kalendářního roku 2020. 

Plán zahrnuje časový harmonogram, který znázorní dobu trvání projektu založení nového 

centra jógy. Jedná se o všechny činnosti, které jsou potřeba splnit před tím, než bude 

centrum otevřeno zákazníkům. Časový plán je následně zobrazen pomocí Ganntova 

diagramu, který byl vytvořen v programu MS Project. 

Tab. 50: Činnosti potřebné k otevření centra a jejich doba trvání  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Popis činnosti Doba trvání 

(dny) 

Období 

Sepsání podnikatelského plánu 22 1.-30.4.2020 

Sestavení finančního plánu 3 4.-6.5.3020 

Získání živnostenského oprávnění 2 1.7.-2.7.2020 

Výběr dodavatelů 3 3.7.-7.7.2020 

Rekonstrukce prostor 19 8.7.-3.8.2020 

Nákup doplňků 2 9.7.-10.7.2020 

Vybavení prostor 4 4.8.-7.8.2020 

Tvorba webových stránek 3 24.7.-28.7.2020 

Implementace rezervačního systému 1 29.7.2020 

Online reklama 19 30.7.-31.8.2020 

Pohovory 2 10.8.-11.8.2020 

Výběr pracovníků 5 12.8-18.8.2020 
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Zaškolení pracovníků 2 19.8.-20.8.2020 

Testování prostor (Lekce na zkoušku) 11 21.8.-31.8.2020 

Závěrečný design 2 26.8.-28.8.2020 

Otevření podniku 1 31.8.2020 

První dvě činnosti souvisí se zpracováním podnikatelského a finančního plánu, tedy 

sepsáním diplomové práce. Proto jsou tyto činnosti splněny již v období dubna a května. 

Tato fáze trvá 26 dnů. Následuje přípravná fáze, kde bude začátkem získání 

živnostenského oprávnění a koncem testování kompletních prostor. Tato fáze bude trvat 

nejdéle, a to 44 dnů. Nakonec je realizační fáze, která zahrnuje den otevření centra. Plán 

otevření je na poslední srpnové pondělí, tedy 31.8.2020. Kompletní harmonogram 

s dobou trvání lze pozorovat na obrázku. 

 

Obr. 15: Časový harmonogram  

(Zdroj: vlastní zpracování dle MS Project)
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Obr. 16: Ganntův diagram projektu otevření centra 

Zdroj: vlastní zpracování dle MS Project
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 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo sepsání realizovatelného podnikatelského plánu pro 

založení centra jógy v místě Brno-Žebětín. Centrum má být zaměřeno na různé styly jógy, 

a to pro hlavní účel, kterým je zasvětit místní lokalitu do této populární metody cvičení. 

Důvodem tohoto založení je především zájem a nepřítomnost těchto služeb v dané 

lokalitě, stejně tak jako cíl majitelky, která má plán založit živnost v této oblasti 

podnikání. Centrum má být dle návrhu dostupné, zaměřené na kvalitní služby a cenově 

výhodné. Pro dosažení cílů byla využita část teoretická, analytická a návrhová. 

V teoretické části byly sesbírány poznatky a definice z oblasti podnikání, a to konkrétně 

pro založení živnosti. Následovala teoretická část zaměřená na vysvětlení tvorby 

strategické analýzy pomocí SLEPT analýzy, Porterova modelu pěti sil, marketingového 

výzkumu a SWOT analýzy. Dále byl teoreticky představen business model a struktura 

podnikatelského plánu, která představovala stěžejní podklad pro návrhovou část. 

Nakonec byla stručně představena podstata jógy samotné. 

V analytické části byly využity metody popsané v teorii. Pomocí strategické analýzy byl 

rozebraný podnikatelský sektor, zaměřený především na oblast Brno-Žebětín. V rámci 

analýzy byl také sestaven a vyhodnocen marketingový výzkum, který měl formu 

dotazníkového šetření. Strategická analýza byla sumarizovaná ve SWOT analýze, která 

identifikovala silné, slabé stránky budoucího podniku a také příležitosti a hrozby.  

V návrhové části byl představen konkrétní business model a plán realizace. Navržena 

byla strategie podniku, její služby, místo podnikání, ceníky a organizační struktura. To 

vše za pomocí zjištěných výsledků analýzy a marketingového výzkumu, který byl 

zaměřený na zjištění preferencí potenciálních zákazníků. Dále byl sestaven marketingový 

plán, který určuje strategie v oblasti produktu, ceny, distribuce a propagace. Finanční plán 

byl jednou ze stěžejních částí v návrzích. Plán vyhodnotil veškeré výdaje spojené se 

vznikem podniku a nastínil možné provozní a pravidelné výdaje. Následně byla vytvořena 

predikce tržeb, v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Orientačně byla 

sestavena CF a výsledek hospodaření do 3 budoucích let. Nakonec byla v práci 

vypracována analýza rizik.  
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V poslední kapitole byl představen harmonogram implementace. Ten byl sestaven 

pomocí časového plánu, který byl vytvořen v programu MS Project.  

Lze vyhodnotit, že cíle, kterým bylo sepsání realizovatelného podnikatelského plánu pro 

nové centrum jógy, bylo naplněno. Pomocí analýzy byl zjištěn zájem o tyto služby, 

a zároveň byl identifikován nedostatek těchto služeb. Provedením marketingového 

výzkumu byly zjištěny preference, podle kterých byl sestaven plán realizace. V návrhové 

části byl představen podnik a jeho organizace společně s finančním plánem. Finanční plán 

ukazuje, že podnik bude v prvních měsících ve ztrátě, a to z toho důvodu, že jsou 

vynaloženy výdaje na rekonstrukci a na zřízení centra. Predikce ukazuje budoucí 

ziskovost, a to na základě stanoveného cíle naplnění kapacit do tří let od uvedení do 

provozu z 80 %. Plán časový sumarizuje veškeré činnosti, které jsou potřeba zařídit před 

otevřením. Tyto činnosti jsou vybrány jako klíčové z již sepsaného podnikatelského 

plánu. Časový výhled činností i s plánovanými zdroji byl sestaven ve formě Ganntova 

diagramu. Plán otevření centra připadá na 31.8.2020. 
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