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Abstrakt  

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení 

relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. 

Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další části práce. Analytická 

část je zaměřená na současné a budoucí aspekty okolí podniku a podnikatelského 

prostředí. V části vlastního návrhu řešení je zpracován podnikatelský záměr, který 

obsahuje návrhy obchodního, marketingového, organizačního a finančního plánu. 

 

Abstract 

 

This diploma's thesis deals with a proposal of the business plan for setting up a relaxing 

facitity. The work is composed of theoretical, analytical and proposal parts. The 

theoretical part includes the knowledge which is applied in the rest of the work. The 

analytical part is aimed at a present-day and future enterprise environment. The 

proposal part includes the business plan which includes trading, marketing, 

organisational and financial plan proposals. 
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ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Zpracování podnikatelského záměru na wellness centrum jsem si vybrala především 

z důvodu, že na jeho základě jsem mohla získat k pronájmu dlouhodobě nevyužívané 

prostory v budově bývalého hotelu. Budova poslední dobou prochází celkovou 

rekonstrukcí a svou polohou vyhovuje mým požadavkům na dostupnost. 

Ve městě Blansko jsou velmi omezené možnosti relaxace a neexistuje zde žádné 

centrum s komplexní péčí o klienta, které by obsahovalo masáže, sauny a doplňkový 

prodej kosmetiky a saunového zboží. 

Péče o zdraví, zdravý životní styl a využívání služeb wellness center je trendem 

moderní doby. Několikrát jsem navštívila severské země, včetně Finska, kde je 

saunování součástí běžného života a ráda bych své poznatky a zkušenosti využila 

k vybudování vlastního wellness centra. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvoření takového podnikatelského záměru, na 

jehož základě bude možné vybudovat prosperující a konkurence schopné wellness 

centrum. Dílčí cíle diplomové práce jsou vytvoření teoretické, analytické, praktické 

a přílohové části. 

 

Dílčí cíle práce tvoří zároveň její strukturu. Teoretická část obsahuje teoretické 

poznatky, na jejichž základě bude zpracována část analytická a praktická. V analytické 

části se budu věnovat analýze vnějšího a vnitřního okolí podniku, marketingovému 

průzkumu trhu a celkovému zhodnocení situace na trhu. Tématem praktické části je 

návrh wellness centra. Zde bude důležité podrobně popsat podnik, vytvořit obchodní, 

marketingový a organizační plán, zhodnotit rizika a vytvořit návrh na jejich eliminaci. 

Nejdůležitější kapitolou praktické části bude finanční plán, který bude obsahovat 

plánované náklady a předpokládané tržby a finanční výkazy pro tři roky podnikání. 

Obsahem přílohové části budou podpůrné dokumenty k praktické části, návrhy smluv 

a dispoziční řešení wellness centra. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PODNIKATELSKÉHO 

PLÁNU 

V této kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky, které budou aplikovány v analytické 

a praktické části. 

 

1.1 Podnikání a podnik 

Podnikání 

Mezi často užívanou definici podnikání patří definice živnostenského podnikání podle 

§ 2 zákona č. 153/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která říká, 

že podnikání je činnost soustavná, prováděná samostatně podnikatelem, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podnikáním může být 

jakákoliv činnost kromě těch, které jsou zakázány trestním zákonem, nebo které jsou 

vyhrazeny pouze určité právnické osobě. Soustavná je taková činnost, která je 

pravidelná nebo opakovaná, podnikání není činnost pouze příležitostná. [1] 

 

Rysy podnikání: 

 přejímání rizika, 

 tvůrčí přístupy k řešení problémů, 

 nezávislost v jednání, 

 odměna za vynaloženou práci a úsilí. 

 

Základní kameny úspěšného podnikání 

Základní kameny úspěšného podnikání jsou tři. První kámen zahrnuje technickou 

stránku podnikání, jedná se o vědomí o budoucím vyráběném produktu nebo 

provozovaných službách a znalostech o trhu, na kterém bude jako podnikatel podnikat. 

Druhý kámen postihuje manažerské schopnosti daného podnikatele. Dále zahrnuje 

znalosti financí, marketingu a lidských zdrojů. Třetí kámen se zabývá osobními 

vlastnostmi budoucího podnikatele, jeho inovativnost, rozhodnost, komunikativnost, 

schopnost pro práci v kolektivu a tzv. vnější zaměření, které znamená schopnost 

sledovat změny, které se dějí v okolí a novinky v daném sektoru. [2] 
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Podnik 

Právní definici podniku najdeme v zákoně č. 153/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, který v § 5 definuje podnik jako soubor hmotných, jakož 

i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo mají 

tomuto účelu sloužit vzhledem ke své povaze. 

 

Podnikatel 

Definic podnikatele existuje celá řada. Jako první bych opět uvedla právní definici 

podnikatele dle § 2 odst. 2 zákona č. 153/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu. [3] 

 

V literatuře můžeme najít několik definic podnikatele, vybrala jsem dvě, které jsou 

uvedeny níže. 

 

„ Podnikatel se vyznačuje jednáním, které zahrnuje: 

1. chopení se iniciativy, 

2. organizování a reorganizování sociálně-ekonomických mechanismů za účelem 

přeměny zdrojů a situací v praktický výsledek, 

3. zakalkulování rizika neúspěchu.“ [Shapero, 1975] [4] 

 

„ Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času, úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických 

a společenských rizik a získávání výsledné odměny peněžních a osobních uspokojení.“ 

[Hisrich, 1985, s. 19] [4] 
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1.2 Volba právní formy podnikání 

Závisí pouze na podnikateli, jakou právní formu podnikání si zvolí. Každá je však 

podřízena dalším právním normám, které ovlivňují tento výběr. Obchodní zákoník 

a další právní normy umožňují různé druhy právních forem. Správný výběr právní 

formy podnikání má velký význam pro budoucí fungování podniku. Je to podnikatelské 

rozhodnutí, které má dlouhodobé ekonomické, daňové a právní důsledky. 

 

Tyto kritéria zajímají podnikatele při rozhodování, kterou právní formu podniku zvolit: 

a) způsob a rozsah ručení, 

b) počet zakladatelů, 

c) oprávnění k řízení, 

d) nároky na počáteční kapitál, 

e) administrativní náročnost založení podniku a výdaje spojené se založením podniku, 

f) účast na zisku, popř. ztrátě,  

g) daňové zatížení, 

h) finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům, 

i) zveřejňovací povinnost 

j) image firmy. [5] 

 

1.3 Společnost s ručením omezeným 

Tato kapitola obsahuje obecnou charakteristiku společnosti s ručením omezeným 

a postup jejího založení.  

 

Obecná charakteristika 

Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud není zapsáno splacení 

vkladů do obchodního rejstříku. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků. Zápisem 

splacení všech vkladů ručení zaniká. Společnost s ručením omezeným může být 

založena jednou osobou. Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným 

zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna 
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fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením 

omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát společníků.  

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu 

společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. 

 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména 

a bydliště fyzické osoby, 

c) předmět podnikání (činnosti),  

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

e) jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 

f) jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g) určení správce vkladu, 

h) jiné údaje, které vyžaduje zákon.  

 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková 

výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů 

musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, 

může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní 

kapitál. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé. 

 

Orgány společnosti 

Statutární orgán 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská 

smlouva nebo stanovy jinak. Omezit jednatelská oprávnění může pouze společenská 

smlouva, stanovy nebo valná hromada. Jednatele jmenuje valná hromada z řad 

společníků nebo jiných fyzických osob. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. 

Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést 
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seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. Na jednatele se 

vztahuje zákaz konkurence. Společenská smlouva může určit, v jakém rozsahu se 

vztahuje zákaz konkurence i na společníky. 

 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o důležitých otázkách 

týkající se společnosti. Mezi nejvýznamnější povinnosti valné hromady patří 

schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. Má za úkol dohlížet na 

činnost jednatelů, nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů 

a přezkoumávat tam obsažené údaje, přezkoumávat řádnou, mimořádnou 

a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku 

nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě a podávat zprávy valné 

hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou ročně. 

 

Návrh na zápis se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Společenskou 

smlouvu a podpisový vzor jednatele je přitom nutné přiložit ve dvojím vyhotovení, 

neboť jsou zakládány do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku a je veřejně 

přístupná. Do sbírky listin jsou podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku povinni 

zakládat zákonem stanovené dokumenty, např. účetní závěrky a zprávy auditora. [3] 

 

Výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným 

Výhody: 

• omezené ručení společníků, 

• pro jednatele platí zákaz konkurence, na společníky jej lze rozšířit společenskou 

smlouvou, 

• není nutný souhlas všech společníků pro přijetí velké části rozhodnutí, 

• vklad lze splatit do pěti let (před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

musí být však splaceno 30 % každého vkladu, a to alespoň 100 tis. Kč všech 

vkladů), 
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• může být ustanoven kontrolní orgán – dozorčí rada, 

• vyplácené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 

zdravotnímu a sociálnímu pojištění. 

 

Nevýhody: 

• počáteční kapitál nejméně 200 000 Kč, 

• možný problém u financování podniku z cizích zdrojů, budí menší důvěryhodnost 

než osobní obchodní společnosti, 

• administrativně náročnější založení a chod společnosti – svolávání valné hromady, 

zápisy z valných hromad, 

• zisk společnosti je daněn daní z příjmů právnických osob, vyplácené podíly na zisku 

jsou dále daněny daní srážkovou. [6] 

 

Postup založení společnosti s ručením omezeným 

Pro založení společnosti s určením omezeným je nutné vykonat následující úkony: 

− uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu  

− složení základního kapitálu společnosti, nebo jeho části, 

− získání živnostenského oprávnění, 

− zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

− registrace společnosti u finančního úřadu,  

 

Před zápisem společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku musí podnik 

složit základní kapitál nebo jeho části na bankovní účet. Nejjednodušším způsobem, 

a rejstříkovým soudem nejuznávanější, je založení nového bankovního účtu a složení 

vkladů na tento účet. Poté banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho 

výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy. Toto 

potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání 

návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

 

Jako přílohy se k návrhu přikládají: 

za společnost: 
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a) společenská smlouva, popř. zakladatelská listina 

b) oprávnění k podnikatelské činnosti 

c) listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí 

ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost 

umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, 

nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto 

správce, 

d) doklady o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky 

znalců, atp.), 

za jednatele: 

a) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

b) úředně ověřené čestné prohlášení jednatele, že  

a. je plně způsobilý k právním úkonům,  

b. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho 

skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

c. splňuje podmínky podle § 38l zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů; 

Pokud jsou všechny výše uvedené dokumenty v pořádku, je společnost zapsána do 

obchodního rejstříku. Společnost dostane vyrozumění o zapsání společnosti do 

obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem formou výpisu 

z obchodního rejstříku, který je zaslán doporučeně nebo do datové schránky. Datová 

schránka je společnostem s ručením omezeným zřízena automaticky, nemusí o ni žádat. 

Údaje ke zpřístupnění datové schránky zasílá doporučeným dopisem Ministerstvo vnitra 

ČR bezodkladně, poté co obdrží informaci o zapsání společnosti do obchodního 

rejstříku.  

Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením 

a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví. 
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První z povinností nově vzniklé společnosti je registrace u místně příslušného 

finančního úřadu a vyzvednutí osvědčení o registraci k daním. 

Dalším krokem je vyzvednutí výpisu z živnostenského rejstříku, na který musí 

živnostenský úřad zapsat přidělené identifikační číslo automaticky po zápisu společnosti 

do obchodního rejstříku. Dále podání přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty, 

přihlášky do registru zaměstnavatelů na České správě sociálního zabezpečení a na 

zdravotních pojišťovnách. Každý zaměstnavatel má povinnost do osmi dnů po nástupu 

do zaměstnání svého zaměstnance zaregistrovat na zdravotní pojišťovně a na České 

správě sociálního zabezpečení. [7] 

 

1.4 Podnikatelský plán 

V odborné literatuře můžeme najít několik definic podnikatelského plánu.  

Jedna z definic označuje podnikatelský plán jako písemnou koncepci podniku, která 

obsahuje mj.: 

• cíle a strategie podniku, 

• podnikatelský záměr, 

• vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, 

• plánování obratu, hospodářského výsledku a financování,  

• a další kroky budování podniku. 

 

Nejdůležitější částí plánu je kvalitativní zhodnocení perspektivy a dalších rozvojových 

možností, ale taktéž očekávaných rizik. [6] 

 

Další z definic, kterou můžeme najít v literatuře: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ [8] 

 

Podnikatelský plán plní dvě základní funkce. Je to vnitřní dokument, který slouží pro 

zakladatele jako ústřední řídící dokument. Slouží k uspořádání a představení podnikové 

koncepce. Je dále nástrojem pro srovnání plánu a budoucí skutečnosti. Další význam 

podnikatelského plánu spočívá v jeho externím uplatnění. Podnikatelský plán je 

nezbytný pro získání cizího kapitálu, např. bankovní úvěry, podpůrných prostředků 
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z různých státních fondů a fondů Evropské unie. Je nutné přesvědčit poskytovatele 

kapitálu, že má podnik šanci prosadit se na trhu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský 

plán může významně podpořit získání potřebného kapitálu. [6] 

 

Kvalita přípravy projektu také zvyšuje šanci na úspěch projektu a snižuje možnost 

neúspěchu projektu, který by mohl ohrozit podnik po finanční stránce, v nejhorším 

případě samotnou existenci podniku. Vzhledem k proměnlivému podnikatelskému 

okolí nemůže zpracovaný podnikatelský plán platit beze změny delší dobu, musí se brát 

jako živý a vyvíjející se dokument, který se musí stále upravovat s ohledem na měnící 

se podmínky. 

 

1.4.1 Požadavky na podnikatelský plán 

Podnikatelský plán by měl splňovat určité požadavky: 

– být stručný a přehledný, délka by neměla přesahovat padesát stran; 

– být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, měl by být 

pochopitelný pro investory a bankéře; 

– měl by ukazovat výhody produktu či služby pro zákazníka; 

– zaměřovat se na budoucnost; 

– být věrohodný a realistický, např. reálné ohodnocení konkurence zvyšuje 

důvěryhodnost podnikatelského plánu; 

– nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, snižuje to důvěryhodnost 

investora; 

– nebýt však ani příliš pesimistický, projekt by mohl být pro investora málo 

atraktivní; 

– nezakrývat slabá místa a rizika projektu, pokud by investor odhalil negativní 

faktory, které nebyly uvedeny v podnikatelském plánu, mohlo by to snížit 

důvěryhodnost projektu, naopak identifikace rizik a existence plánu ukazuje 

připravenost na zvládnutí případných rizik; 

– upozornit na konkurenční výhody projektu, na silné stránky firmy a na kompetenci 

manažerského týmu; 

– prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě financování projektu 

pomocí bankovního úvěru; 
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– prokázat, jak může poskytovatel kapitálu získat zpět vynaložený kapitál 

s patřičným zhodnocením; 

– být zpracován kvalitně i po formální stránce. [9] 

 

1.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

a) titulní strana 

b) exekutivní souhrn 

c) analýza odvětví 

d) popis podniku 

e) obchodní plán  

f) marketingový plán 

g) organizační plán 

h) hodnocení rizik 

i) finanční plán 

j) přílohy 

 

ad a) Titulní strana 

Titulní strana představuje stručný obsah podnikatelského plánu. Uvádí základní 

koncepci, kterou podnikatel hodlá rozvíjet. Obvykle jsou zde uvedeny následující údaje: 

název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a spojení na ně, popis společnosti a povaha 

podnikání, způsob financování a jeho struktura. 

 

ad b) Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se sestavuje až po zpracování celého podnikatelského plánu a funguje 

jako stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu, jako jsou hlavní 

idea podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání, shrnutí finančního plánu. 

Úkolem exekutivního souhrnu je co nejvíce zaujmout potencionální investory, kteří se 

podle této části rozhodují, jestli má pro ně význam číst podnikatelský plán. Je tedy 

nezbytně nutné jí věnovat maximální pozornost. 
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ad c) Analýza odvětví 

V této části podnikatelského záměru je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Skládá se 

z analýzy konkurenčního prostředí, analýzy odvětví a analýzy 7 S faktorů. V analýze 

konkurenčního prostředí jsou zahrnuti všichni významní konkurenti, jejich slabé a silné 

stránky a způsoby, jak by mohli negativně ovlivnit úspěch či neúspěch nového podniku. 

Analýza odvětví se sestavuje z hlediska vývojových trendů a historických výsledků, 

předpovědí v rámci odvětví nebo vyhlašované vládními orgány. Na základě provedení 

segmentace trhu by měl být vybrán cílový trh pro nový podnik. [10] 

 

SLEPT analýza je analýza externího prostředí, která zahrnuje sociální, právní, 

ekonomické, politické a technologické faktory. Tato analýza může být využita jak pro 

business strategii, tak pro marketingovou strategii.  

U sociálních faktorů se nejčastěji hodnotí zejména společensko-politický systém, 

hodnotové stupnice a postoje lidí, životní styl, životní úroveň, kvalifikační struktura 

obyvatel a demografické faktory. Právní faktory, které ovlivňují podnikání, jsou např. 

legislativa regulující podnikání, legislativa určující zdanění podnikatelů a podniků, 

předpisy pro mezinárodní obchod, pracovní právo a ochrana spotřebitelů. Mezi příklady 

ekonomických faktorů patří HDP, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů, monetární 

politika, vládní výdaje a politika proti nezaměstnanosti. V rámci politický faktorů se 

hodnotí politická stabilita, politicko-ekonomické faktory, zahraniční vztahy a politický 

vliv různých skupin. U technologických faktorů se hodnotí vládní výdaje na výzkum, 

zaměření průmyslu na zlepšení technologií, nové objevy a patenty, vliv změn 

v informačních technologiích a spotřeba energie a náklady na energii. [11] 

 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí slouží především pro 

zmapování konkurenční pozice firmy v odvětví. Cílem modelu je pochopit síly, které 

v tomto prostředí působí, a odhalit ty, jež by mohly mít pro podnik největší význam 

z hlediska jeho budoucího vývoje a které by mohly být ovlivněny strategickými 

rozhodnutími managementu. Pro podnik, který chce dosáhnout úspěchu, je důležité tyto 

síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně a otočit je ve svůj prospěch, pokud je 

to možné. Konkurence na trhu v daném odvětví je určena pěti základními činiteli: 
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– rivalitou mezi stávajícími konkurenty, kteří se snaží pomocí strategických tahů 

získat konkurenční výhody; 

– hrozbou substitučních výrobků podniků z jiných odvětví; 

– hrozbou vstupu nových konkurentů do odvětví; 

– vyjednávací silou dodavatelů klíčových vstupů; 

– vyjednávací silou odběratelů. [4] 

 

 

Obrázek 1: Porterův pětifaktorový model (Zdroj: [12]) 

 

Analýza 7S 

Analýza 7S rozebírá sedm vnitřních faktorů, které podmiňují úspěch firmy. Mezi tyto 

vzájemně závislé faktory, které musí být rovnoměrně rozvíjeny, patří strategie, struktura 

firmy, spolupracovníci ve firmě, jejich schopnosti (dovednosti), styl řízení firmy, 

systémy a postupy ve firmě a sdílené hodnoty (kultura) firmy. 

 

Strategie firmy vychází z její vize, tedy z představ majitelů a z konkrétního poslání 

firmy (výroba, poskytování služeb). Strategie je charakterizována dlouhodobou 

orientací firmy, dlouhodobým směřováním k jednomu cíli a možnostmi podniku 

v daném prostředí. Podle Porterova tradičního přístupu existují dvě základní 
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konkurenční výhody, a to strategie vůdčího postavení v nízkých nákladech, která se 

soustřeďuje na nízké ceny výrobků a služeb z důvodu nízkých nákladů nebo strategie 

diferenciace, který vychází z odlišnosti poskytovaných výrobků či služeb tím, že podnik 

nabízí lepší produkty nebo lepší služby. Organizační struktura firmy má za úkol, co 

nejoptimálnější rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi pracovníky v podniku. 

Existuje několik základních typů organizačních struktur – liniová, funkcionální, liniově 

štábní, divizionální a maticově organizační. Informační systémy zahrnují všechny 

informační procedury, které v podniku probíhají. V praxi se používá kombinace ručních 

a automatizovaných způsobů zpracování informací. Styl řízení se člení na styl 

autoritativní, demokratický nebo styl laissez – faire. Autoritativní styl řízení vylučuje 

zapojení ostatních pracovníků na řízení podniku. Podřízení nemají možnost ovlivnit 

rozhodnutí vedoucího pracovníka. Demokratický styl řízení je spojen s vyšší mírou 

zapojení podřízených na řízení organizace. Vedoucí dává podřízeným možnost se 

vyjádřit a rozděluje část svých pravomocí mezi podřízené a ponechává si svůj vliv 

v konečných rozhodnutích. Styl laissez – faire znamená volný průběh. Vedoucí 

pracovník nechává podřízeným volnost. Skupina sama si rozděluje postup práce a 

vedoucí zasahuje minimálně. Spolupracovníci jsou hlavním zdrojem zvyšování 

výkonnosti podniku. Každý manažer by měl mít dovednost vhodně jednat se 

spolupracovníky. Spolupracovníci jsou také hlavním provozním rizikem podniků. Velká 

pozornost musí být věnována motivaci spolupracovníků, jak manažerů, tak výkonných 

pracovníků, pocitu sounáležitosti a hrdosti, dobrým vztahům a loajalitě zaměstnanců 

k vedení firmy a vnitřní kultuře firmy. Sdílené hodnoty firmy (kultura firmy) úzce 

souvisí se spolupracovníky. „Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot 

ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“ [16, s. 23] 

Schopnostmi se rozumí nejenom technické a výrobní kvalifikace personálu, ale i 

ekonomická, právní a informatická gramotnost pracovníků celého podniku. Klíčem 

k úspěchu je schopnost manažera se rychle adaptovat. Mezi základní vlastnosti 

úspěšného manažera patří výkonnost, rozhodovací schopnosti, odborné znalosti 

z daného oboru podnikání, schopnosti a dovednosti v jednání s lidmi a schopnost 

týmové práce. [16] 
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SWOT analýza je technika strategické analýzy založená na interní analýze podniku 

(silné a slabé stránky) a externí analýze podniku (příležitosti a hrozby). 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). Naproti tomu příležitosti 

a ohrožení jsou faktory externími, které podnik nemůže tak dobře ovlivňovat. Lze je 

ovšem identifikovat pomocí analýzy konkurence nebo pomocí SLEPT analýzy. [13] 

 

Obrázek 2: SWOT analýza (Zdroj: [14]) 

 

Kombinace silných a slabých stránek spolu s potencionálními příležitostmi a hrozbami 

umožňuje předpokládat čtyři různé vzorové situace, které následně mohou pomoci při 

volbě strategické varianty: 

• strategie SO (strenghts a opportunities) – podnik má na trhu několik příležitostí, 

a zároveň je schopen těchto příležitostí využít pomocí svých silných stránek. 

Výsledkem by měla být růstově až agresivně orientovaná strategie. Tato ofenzivní 

strategie je pro podnik nejvíce žádoucí; 

• strategie ST (strenght a theats)  - tato strategie vychází ze situace, kdy se silné 

stránky podniku střetnou s jejími hrozbami. Strategie předpokládá maximalizaci 

silných stránek a minimalizaci hrozeb. Je nutné včas odhalit hrozby a pomocí 

silných stránek je přeměnit na příležitosti. Jedná se o diverzifikační strategii; 

• strategie OW (opportunities a weaknesses) – podnik má ve svém okolí příležitosti, 

čelí však řadě svých slabých stránek. V této situaci se klade důraz na maximalizaci 

využití tržních příležitostí a eliminaci slabých stránek. Často se využívá strategie 

turnaround. 
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• strategie WT (weaknesses a threats) - předpokladem pro tuto strategii je situace, kdy 

u podniku převažují slabé stránky, a zároveň ho v okolí ohrožuje několik rizik. 

Jedná se tedy o strategii defenzivní, může docházet k uzavírání kompromisů 

a opouštění dosažených pozic. [4] 

 

ad d) Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis nového podniku, aby si 

mohl potenciální investor představit jeho velikost, umístění nebo organizační strukturu. 

 

Důležitými prvky jsou výrobky nebo služby, umístění a velikost podniku, přehled 

personálu podniku – organizační a funkční schéma, veškeré kancelářské zařízení a jiné 

technické vybavení, průprava podnikatele – znalost vybavení a předchozí praxe 

a reference. 

 

ad e) Obchodní plán 

Pokud se jedná o podnik, který poskytuje služby, tak se tato kapitola týká popisu 

procesu poskytování služeb. [2] 

 

ad f) Marketingový plán 

Marketingový plán je velice důležitou součástí podnikatelského plánu, protože 

objasňuje, jakým způsobem se bude podnik prosazovat na trhu. Hlavním cílem 

marketingového plánu je určit marketingovou strategii, a jakým způsobem budou 

výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Jedním z přístupů pro 

tvorbu marketingové strategie je marketingový mix. Jedna z definic marketingového 

mixu zní následovně: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, 

které podnik využívá k úpravě nabídky podle cílových trhů.“  [14, s. 70] Marketingový 

mix tedy zahrnuje všechny aspekty, které dokáže podnik ovlivnit ke zvýšení poptávky 

po svém produktu. Nejčastěji se rozděluje do čtyř proměnných složek, které se označují 

jako 4P – produkt (product), cena (price), distribuce (place), propagace (promotion). 

V současnosti rozšiřují někteří marketingoví experti model 4P na model 8P (people, 

processes, physical evidence). 
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• product  (výrobek, služba) – produktem není pouze ta věc, kterou dodáváme na 

trh, je to také poskytovaná záruka, servis, obal, design, vlastnosti, značka nebo 

zákaznická podpora. 

• price – suma peněz, kterou podnik požaduje za svůj produkt nebo službu, nebo 

suma hodnot, kterou zákazníci zaplatí za výhody vlastnictví nebo užívání 

produktu nebo služby. 

• place – zahrnuje činnosti podniku, které umožňují distribuovat výrobek či službu 

k cílovým zákazníkům. 

• promotion – představuje činnosti, které sdělují vlastnosti produktu nebo služby 

a snaží se zaujmout cílové zákazníky, aby si produkt koupili. [15] 

 

 

Obrázek 3: Marketingový mix (Zdroj: [15, s. 70]) 

 

ad g) Organizační plán 

V organizačním plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku a údaje 

o obchodních podílech podle právní formy podnikání. Také je zde shrnuta organizační 

struktura podniku. Základní úlohou organizační struktury je optimální rozdělení úkolů, 

kompetencí a pravomocí mezi zaměstnance podniku. Postupem doby se vyvinulo 

několik základních typů organizačních struktur: 

1. Liniová struktura – jeden útvar je nadřazen ostatním, existuje zde přímá nadřízenost 

a podřízenost. Je pro ni typické rychlé rozhodování, existují nejpevnější organizační 

vztahy mezi útvary a umožňuje centralizaci pravomocí. V praxi se v současné době 
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v čisté podobě v žádném větším podniku nevyskytuje. Její nevýhodou jsou velké 

nároky na vedoucí jednotlivých útvarů, kteří musí mít odborné znalosti ze všech 

oblastí činnosti podniku a nemohou být specialisté. 

2. Funkcionální struktura – vznikla ve snaze odstranit nedostatky liniové struktury, 

kdy jeden vedoucí útvaru je nahrazen několika specializovanými vedoucími, kteří 

rozhodují pouze za činnosti spadající do jejich kompetencí. Výhodou je tedy jasná 

definice odpovědností. Slabým místem této struktury je velký počet útvarů na jedné 

horizontální úrovni a náročná koordinace jejich činností, jelikož každému 

podřízenému je nadřízeno několik vedoucích. To může vést k možnosti 

protichůdných příkazů. 

 

Obrázek 4: Schématické vztahy ve funkcionální struktuře (Zdroj: [16, s. 38]) 

 

3. Liniově štábní struktura – je u nás nejčastěji používaná struktura, neboť spojuje 

výhody liniové struktury (jednoduchost řízení, odpovědnost, rychlost rozhodování) 

a funkcionální struktury (využití rad a služeb pracovníků štábů). Akceptuje tedy 

potřebu jednotného řízení z liniové struktury a potřebu specializace a odbornosti 

řízení z funkcionální struktury. Odborné činnosti provádějí samostatné útvary (tzv. 

štáby), které jsou většinou podřízeny útvaru na vyšší úrovni řízení.  

4. Divizionální struktura – u této struktury jsou vytvořeny relativně samostatné divize, 

které mohou být rozděleny podle výroby či služby, podle geografického umístění 

nebo podle typu zákazníka. Každá divize má svůj vlastní provozní, obchodní 

a finanční útvar. Slabé místo je v nízké koordinaci jednotlivých výrobních linek 
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divizí, v hloubce technické specializace a obtížné standardizaci a integraci 

jednotlivých výrobních linek. 

5. Maticová organizační struktura – tato struktura spojuje přednosti funkcionální 

a divizionální struktury. Nejčastěji se používá u výrobních podniků, jelikož 

umožňuje v krátkém čase řešit dané problémy. Mezi výhody této struktury patří 

zejména zvýšená motivace manažerů, zdůraznění skupinové práce a snížení rizika 

chyb a pružnost struktury reagovat na podněty zvenčí, např. na požadavky 

zákazníků). Hlavními nevýhodami maticových struktur jsou konflikty mezi 

vedoucími v horizontální a vertikální linii a nejasná odpovědnost za náklady a za 

zisky. [16] 

 

 

Obrázek 5: Maticová organizační struktura (Zdroj: [17]) 

 

ad h) Hodnocení rizik 

Každý podnikatel nebo podnik by měl být schopen zachytit a rozpoznat rizika 

podnikání, protože jeden důležitý předpoklad úspěšného podnikání je zvládání těchto 

rizik. Riziko představuje nejistotu z budoucího vývoje. Obecně se dělí na rizika 

záporného a kladného výsledku, obvykle se však pojem riziko chápe jako negativní 

vývoj nebo, že ke kladnému vývoji nedojde. V souvislosti s rizikem musíme 
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předpovídat, jakým způsobem se bude budoucnost vyvíjet, kdy se hrozba naplní. 

Uvažujeme tedy s pravděpodobností naplnění hrozby. Největší riziko hrozí každému 

podnikateli v souvislosti se změnami. Každý podnikatel nebo podnik musí provádět 

změny, aby byl v podnikání úspěšný. A každá změna sebou nese riziko, že nebude 

požadovaného výsledku dosaženo, případně může dojít ke zhoršení stávajícího stavu. 

[16] 

 

ad i) Finanční plán  

Finanční plán je nejdůležitější částí podnikatelského plánu, neboť prokazuje 

ekonomickou reálnost podnikatelského plánu jako celku. Finanční plán převádí ostatní 

části podnikatelského plánu do číselné podoby. Určuje finanční prostředky, které nový 

podnik potřebuje na založení firmy, pořízení dlouhodobého majetku a oběžného 

majetku a na zahájení podnikatelské činnosti. Součástí finančního plánu by mělo být 

sestavení finančních výkazů – plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovanou rozvahu 

a plán peněžních toků. 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát (výsledovka) vyčísluje náklady, výnosy a hospodářský 

výsledek v jednotlivých letech. Výsledovka poskytuje údaje o tom, jaký můžeme 

očekávat hospodářský výsledek v jednotlivých letech, abychom určily, jestli bude 

podnik schopen platit úroky či plánované splátky. Dále slouží k optimalizaci zisku. 

Zvýšení prodaného objemu výrobků a průměrné ziskové přirážky a pokles nákladů při 

stejných cenách jsou faktory, které působí na zvýšení zisku. Aby podnik zvýšil prodané 

množství, respektive objem prodeje, docílí tím především získáváním nových trhů, 

eliminací konkurence, uvedením nových výrobků na trh nebo marketingovými nástroji. 

Ziskovou marži může podnik zvýšit snížením nákladů, například změnou dodavatele 

materiálů, popř. snížením pracovních míst. V podnikatelském plánu by se měla 

sestavovat alespoň na další tři roky. Plánovaná rozvaha zobrazuje očekávaný vývoj 

majetku podniku (aktiv) a zdrojů jeho financování (pasiv). Na začátku podnikání se 

doporučuje sestavit počáteční rozvahu, jinak se sestavuje vždy k 31. 12. příslušného 

roku. Rozvaha poskytuje informace o struktuře majetku a o zdrojích jeho financování, 

o předpokládaném splácení cizích zdrojů a o plánované akumulaci nerozděleného zisku. 

Plán peněžních toků (cash-flow) vyjadřuje objem výdajů na investiční činnosti kryté 

čistým příjmem z provozní činnosti a změnou dlouhodobých externích zdrojů. Zdroje 
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pro plán se získávají z očekávaných výdajů běžného roku a z plánovaných tržeb. Plán se 

pro potřeby podnikatelského záměru sestavuje opět alespoň na další tři roky. Podnik 

může krýt nedostatek peněžních toků z provozní činnosti na financování investičních 

projektů a úhradu dividend dlouhodobým kapitálem, např. emise akcií a dluhopisů, 

půjčky a úvěry dlouhodobějšího charakteru. [18] 

 

ad j) Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Příloha obvykle obsahuje informativní materiály, které nemusí být začleněny přímo 

v textu podnikatelského plánu, měly by však být na přílohy uváděny odkazy v textu. 

Příkladem může být korespondence s dodavateli, informace z primárního výzkumu, 

nájemní smlouva apod. [2] 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE 

Analytická část vychází z teoretických poznatků, které jsou popsány v kapitole Analýza 

odvětví, a bude se skládat ze čtyř částí. První částí bude SLEPT analýza, dále Porterův 

model konkurenčního prostředí a marketingový průzkum. Poslední část, SWOT 

analýza, shrne části předešlé. Výsledkem těchto analýz bude zhodnocení situace na trhu 

a napomohou podniku objasnit, zda může být jeho projekt úspěšný a životaschopný. 

 

Následující analýzy budu aplikovat na nově vznikající podnik, který bude poskytovat 

služby v oblasti wellness zařízení. Tento podnik bude mít provozovnu v Blansku, proto 

se budou analýzy zaměřovat na okres Blansko a Jihomoravský kraj.  

 

2.1 SLEPT analýza 

Tato analýza externího prostředí hodnotí sociální, právní, ekonomické, politické 

a technologické faktory. Zobrazuje celkový pohled na měnící se prostředí státu, regionu, 

kraje či obce. V rámci analýzy okolí se tedy hodnotí situace současná a především to, 

jak se může toto prostředí vyvíjet v budoucnu a jaké změny by mohly nastat. [19] 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory, které ovlivňují podnikání v oblasti wellness zařízení, jsou především 

počet obyvatel, věková struktura obyvatel, průměrná mzda a míra nezaměstnanosti.  

 

Počet obyvatel 

Česká republika měla k 31. 12. 2012 celkem 10 516 125 obyvatel. Jihomoravský kraj 

měl ke stejnému datu 1 168 650 obyvatel. V okresu Blansko žilo ke konci roku 2012 

107 354 obyvatel. [20] [21] [22] Toto zjištění je pro společnost Almost Paradise s.r.o. 

pozitivní, neboť to znamená, že by mohla mít dostatek potencionálních zákazníků. 
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Tabulka 1: Počet obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 2008 – 2012 (Zdroj: [23]) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel celkem 

(k 31. 12.) 
1 147 146 1 151 708 1 154 654 1 166 313 1 168 650 

muži 559 211 562 017 563 627 570 795 571 982 

ženy 587 935 589 691 591 027 595 518 596 668 

 

Tabulka 2: Počet obyvatel v okolí města Blanska k 31. 12. 2011 (Zdroj: [24]) 

Město Počet obyvatel  

Blansko 20 769 

Boskovice 11 417 

Letovice 6 781 

Adamov 4 583 

Velké Opatovice 3 956 

 

Věková struktura obyvatel 

Získat informace o věkové struktuře obyvatel žijících v okolí města Blanska je důležité 

kvůli přehledu o potencionálních zákaznících. Dá se předpokládat, že sauny navštěvují 

především lidé ve věku 15 – 64 let. V okrese Blansko žilo v ke konci roku 2011 celkem 

72 977 osob v této věkové kategorii. V tabulce 4 jsou zaznamenány údaje o struktuře 

obyvatel všech věkových skupin v okolí města Blanska. 

 

Tabulka 3: Struktura obyvatel ČR v roce 2011 (Zdroj: [25]) 

Kategorie 
Počet 

obyvatel 
Muži Ženy 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let 

Počet obyvatel  

(tis. osob) 
10 505  5 158   5 347 1 541  7 262  1 701 
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Tabulka 4: Struktura obyvatel okresu Blansko v roce 2011 (Zdroj: [22]) 

Kategorie 
Počet 

obyvatel 
Muži Ženy 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let 

Počet obyvatel  106 847  52 572   54 275 15 813  72 977  18 057 

 

Průměrná mzda 

Průměrná hrubá mzda dosáhla v České republice v roce 2012 výše 25 101 Kč, 

v meziročním srovnání činil přírůstek 665 Kč (2,7 %). Medián mezd (hodnota uprostřed 

mzdového rozdělení) činil 22 446 Kč, oproti stejnému období vzrostl o 1,9 %. 

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 %, reálně se mzda snížila 

o 0,6 %. Průměrná nominální mzda dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2012 výše 27 170 Kč. 

Meziroční nárůst činil 3,7 % (964 Kč) nominální mzdy a 0,9 % reálné mzdy. 

V podnikatelské sféře se meziročně zvýšila průměrná nominální mzda o 1 100 Kč 

(4,2 %) na 27 130 Kč, v nepodnikatelské sféře se zvýšila o 340 Kč (1,3 %) na 

27 350 Kč. Tyto údaje jsou přehledně znázorněny v tabulce 5 a v grafu 1. [26] 

 

Tabulka 5: Nominální mzda v ČR v letech 2010 – 2012 (Zdroj: [27]) 

Období Nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců  

Celkem (Kč) podnikatelská 
sféra (Kč) 

nepodnikatelská 
sféra (Kč) 

2010 1. čtvrtletí 22 738 22 636 23 191 

2. čtvrtletí 23 504 23 369 24 105 

3. čtvrtletí 23 600 23 531 23 915 

4. čtvrtletí 25 591 25 370 26 593 

2011 1. čtvrtletí 23 281 23 390 22 781 

2. čtvrtletí 24 079 24 119 23 893 

3. čtvrtletí 24 165 24 167 24 159 

4. čtvrtletí 26 206 26 030 27 010 

2012 1. čtvrtletí 24 075 24 188 23 563 

2. čtvrtletí 24 636 24 680 24 433 

3. čtvrtletí 24 520 24 480 24 706 

4. čtvrtletí 27 170 27 130 27 350 
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Graf 1: Průměrná měsíční mzda v ČR za období 3/2010 - 4/2012 (Zdroj: [28]) 

 

V Jihomoravském kraji dosáhla v roce 2011 průměrná hrubá mzda 24 651 Kč. 

Meziroční pokles činil 1 572 Kč, tedy 5,99 %. Medián mzdy byl v roce 2011 ve výši 

21 238 Kč, meziroční pokles činil 901 Kč (4,07 %). V tabulce 6 je srovnání průměrných 

hrubých mezd v Jihomoravském kraji v letech 2007 až 2011. Ačkoli průměrná hrubá 

mzda v Jihomoravském kraji meziročně poklesla, je stále třetí největší v České 

republice. Tento ukazatel je důležité sledovat, protože podnik z něj může vyvodit ceny 

služeb a mzdy pracovníků. Wellness centrum můžeme nazvat jako luxusní službu, to 

znamená, že lidé budou návštěvy těchto zařízení výrazně omezovat, pokud se budou 

mzdy snižovat. 

 

Tabulka 6: Průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

[29]) 

    2007 2008 2009 2010 2011 
Údaje ze strukturální mzdové statistiky  
Průměrná hrubá měsíční mzda celkem 
(Kč) 23 303  25 109  25 700  26 223  24 651 
v tom: muži 26 178  28 445 29 126 29 672 27 370 
  ženy 19 467  20 639 21 151 21 727 21 268 
Medián mezd (Kč) 19 969  21 287 21 621 22 139 21 238 
v tom: muži 21 982  23 746 23 718 24 293 23 074 
  ženy 17 489  18 502 18 776 19 482 18 978 
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V následující tabulce 7 jsou uvedeny průměrné hrubé mzdy v jednotlivých krajích za 

rok 2011. Můžeme z ní vyčíst, že v Jihomoravském kraji je průměrná hrubá mzda třetí 

nejvyšší po Hlavním městě Praha a Středočeském kraji. 

 

Tabulka 7: Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích v roce 2011 (Zdroj: [30]) 

 

Průměrná mzda (Kč) Medián mezd (Kč) 

celkem muži ženy celkem muži ženy 

Česká republika 25 645 28 234 22 389 21 826 23 460 19 808 

Hlavní město 

Praha 

33 546 37 346 28 984 26 896 28 759 25 225 

Středočeský kraj 25 651 28 316 22 046 22 570 24 480 19 993 

Jihočeský kraj 23 199 25 721 20 171 20 594 22 433 18 223 

Plzeňský kraj 24 036 26 349 21 264 21 453 23 198 19 504 

Karlovarský kraj 21 723 23 799 19 465 19 229 21 182 17 370 

Ústecký kraj 23 174 26 071 19 887 20 581 23 014 18 154 

Liberecký kraj 23 422 25 641 20 633 21 084 22 783 19 260 

Královéhradecký 

kraj 

22 837 25 099 20 194 20 338 22 102 18 666 

Pardubický kraj 22 978 25 318 20 081 20 636 22 147 18 355 

Kraj Vysočina 22 918 25 635 19 274 20 461 22 329 17 367 

Jihomoravský 

kraj 

24 651 27 370 21 268 21 238 23 074 18 978 

Olomoucký kraj 22 825 24 644 20 465 20 805 22 132 18 625 

Zlínský kraj 22 655 25 144 19 391 20 336 22 272 17 362 

Moravskoslezský 

kraj 

24 174 26 902 20 665 21 603 23 826 18 783 
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Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti 

Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2012 zvýšila v meziročním srovnání o 31,1 tis. 

osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 67,0 % a meziročně vzrostla 

o 0,9 procentního bodu. Podle metodiky ILO se počet nezaměstnaných osob meziročně 

zvýšil o 44,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se také zvýšil o 19,0 tis. 

osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,7 procentního 

bodu a činila 7,2 %. Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním 

sektoru služeb. Ve 4. čtvrtletí 2012 se počet osob pracujících v sekundárním sektoru 

snížil o 18,7 tis. osob (celkově 1 862,7 tis.), naopak v terciárním sektoru počet osob 

vzrostl o 36,3 tis. (celkově 2 897,2 tis.). V primárním sektoru se počet osob zvýšil 

o 13,4 tis. (celkově 156,5 tis.) oproti dlouhodobému trendu poklesu. [31] 

 

Míra zaměstnanosti ve skupině 15-64letých, očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 

v lednu roku 2013 67,3 % a proti stejnému období roku 2012 se zvýšila 

o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti, očištěná od sezónních vlivů, byla u osob 

ve věku 15-29 let 44,2 %, ve skupině 30-49letých 84,6 % a ve skupině 50-64letých 

61,8 %. Po sezónním očištění dosáhla míra zaměstnanosti mužů 75,3 %, míra 

zaměstnanosti žen 59,2 %. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých dosáhla v lednu 

2013 7,0 % a meziročně se zvýšila o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů 

dosáhla 6,1 %, míra nezaměstnanosti žen 8,3 %. [32] 

 

Podle nejnovějších údajů k 28. 2. 2013 dosáhla v Jihomoravském kraji míra 

nezaměstnanosti osob ve věku 15-64 let 8,79 %, nárůst činí 0,08 % oproti stejnému 

období předchozího roku. [33] 

Tento ukazatel je stejně důležitý jako ukazatel průměrné hrubé mzdy a má stejné 

důsledky – pokud jsou lidé nezaměstnaní, nemohou si dovolit navštěvovat wellness 

centra a společnosti se sníží počet zákazníků. 

 

V grafu 2 níže je znázorněna míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji od roku 

2005 do února 2013.  
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 Graf 2: Míra nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a ČR v letech 2005 – 2013 (Zdroj: 

[34]) 

 

Legislativní faktory 

Každé podnikání ovlivňují zákony týkající se daní a vztahující se k podnikatelské 

činnosti. Daňový systém je v České republice nepřehledný a často se mění, proto je 

nutné tyto změny sledovat a dodržovat aktuální znění předpisů. Velkým problémem 

v legislativní oblasti bývá také časté zdlouhavé soudní řízení. 

Mezi zákony, které nejvíce ovlivňují podnikání, patří: 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

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

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,  

 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 a další. 

 

Kromě výše uvedených zákonů, které se týkají každého podnikatele, se musí společnost 

provozující wellness centrum řídit dalšími vyhláškami, které upravují hygienické 

požadavky na sauny.  
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Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch upravuje hygienické 

limity ukazatelů jakosti vody v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické 

požadavky na členění, vybavení a provoz saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje 

vody pro sauny. Dále upravuje hygienické požadavky na úpravu, obměňování 

a recirkulaci vody v bazénech saun. V první fázi projektu nebude společnost Almost 

Paradise s.r.o. bazén v prostorách saun budovat, ale společnost má možnost rozšířit 

wellness centrum do venkovních prostor, kde by bazén byl vybudován podle této 

vyhlášky. 

V téže vyhlášce jsou § 34 až § 39 věnovány konkrétně saunám a požadavkům na 

prohřívárnu sauny, ochlazovnu, odpočívárnu a dalším požadavkům na prostorové řešení 

sauny, mikroklimatické podmínky saun a čištění a úklid sauny. 

Ve vyhlášce je upraveno, že sauny se musí čistit a uklízet nejméně jednou denně, a to 

především po skončení provozu. Všechny prostory se musí umýt vodou s čisticím 

prostředkem a vydezinfikovat. Podlaha a pryčny prohřívárny se musí pravidelně setřít 

čistou vodou, minimálně dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn, 

šatnové skříňky a ostatní nábytek se dezinfikují nejméně jednou za týden. 

 

Ekonomické faktory 

Mezi ukazatele hodnocení makroekonomické situace státu patří míra inflace a hrubý 

domácí produkt. Naše podnikání budou také velmi ovlivňovat daňové sazby. 

 

Míra inflace 

Pojem inflace obecně znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Tyto informace 

o dosažené míře inflace slouží např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních 

příjmů a také se využívají v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je 

zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace. 

[35] 

Společnost Almost Paradise s.r.o. by výrazně ovlivnila vysoká inflace, která je spojena 

s oslabením měny, neochotou lidí utrácet za luxusní zboží a služby a s úpadkem 

ekonomiky. 
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 Graf 3: Vývoj míry inflace v letech 2007 – 2012 (Zdroj: [36]) 

 

Hrubý domácí produkt 

Ekonomický vývoj České republiky za rok 2012 se dá charakterizovat poklesem 

hrubého domácího produktu. Za první čtvrtletí došlo k mírnému meziročnímu snížení 

o 0,4 % a v dalších čtvrtletích se pokles HDP dále postupně prohluboval (přes -1,1 % a -

1,5 % ve 2. a 3. čtvrtletí). Ve čtvrtém čtvrtletí se snížení dostalo na úroveň -1,7 %. 

Příčiny poklesu ekonomiky lze hledat především ve slabé domácí poptávce 

s omezovanými výdaji na konečnou spotřebu za první tři čtvrtletí a v oslabené 

zahraniční poptávce v posledním čtvrtletí. Za celý rok 2012 klesl výkon ekonomiky 

o 1,2 % proti roku 2011 (+1,9 %). [37] 

Podnik, který poskytuje služby v oblasti wellness, se považuje za cyklický - 

produktivita podniku se mění spolu s fázemi vývoje národního hospodářství. Ve fázi 

expanze a konjunktury se zvyšují mzdy, klesá nezaměstnanost, investuje se a roste 

ziskovost firem. Ve fázi recese a deprese se snižuje celkový výkon ekonomiky a lidé 

omezují výdaje na luxusní statky. 

 

Daňové sazby 

Daňové sazby se v České republice mění velice často, je proto nezbytné, aby 

podnikatelské subjekty tyto změny sledovaly. Jedná se především o zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Sazba daně z příjmu právnických osob 

se od 1. 1. 2010 nezvýšila a je ve výši 19 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob je 

v současné době ve výši 15 % a od 1. 1. 2015 se zvýší na 19 %. Sazba daně z přidané 
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hodnoty se dělí na sazbu základní a sníženou. Obě sazby se od 1. 1. 2013 zvýšily 

o jeden procentní bod, snížená sazba se tedy zvýšila ze 14 na 15 procent a základní 

sazba se zvýšila z 20 na 21 procent. Od 1. 1. 2014 se obě sazby sjednotí na úroveň 

17,5 %. V následující tabulce 8 je přehled vývoje sazeb daně z přidané hodnoty od roku 

1993. 

 

Tabulka 8: Vývoj sazeb DPH od roku 1993 (Zdroj: vlastní zpracování dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) 

Platnost od Základní sazba Snížená sazba 

1. 1. 1993 23 % 5 % 

1. 1. 1995 22 % 5 % 

1. 5. 2004 19 % 5 % 

1. 1. 2008 19 % 9 % 

1. 1. 2010 20 % 10 % 

1. 1. 2012  20 % 14 % 

1. 1. 2013 21 % 15 % 

1. 1. 2014 17,5 % 17,5 % 

 

Politické faktory 

V roce 2013 se v České republice uskutečnila první přímá volba prezidenta republiky, 

doposud byl volen nepřímo Parlamentem ČR. Volba prezidenta je dvoukolová. 

V prvním kole přímé volby soupeřilo devět kandidátů. Nikdo z kandidátů nezískal 

v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů. Do druhého kola postoupili dva 

nejúspěšnější kandidáti, s nejvyšším počtem hlasů Miloš Zeman a druhý Karel 

Schwarzenberg. Ve druhém kole zvítězil Miloš Zeman s 54,8 % hlasů a byl zvolen 

prezidentem České republiky na funkční období čtyř let do roku 2018. 

 

Poslední volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly v roce 

2010. Vítězi voleb se se stala Česká strana sociálně demokratická se 22 % hlasů, druhé 

místo obsadila Občanská demokratická strana s 20 % hlasů. Třetí byla strana TOP 09 

s 17 %, čtvrté místo obsadila Komunistická strana Čech a Moravy s 11 % a páté místo 
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získala strana Věci veřejné s necelými 11 %. Ve sněmovně tedy ČSSD získala 

56 mandátů, ODS 53 mandátů, TOP 09 41 mandátů, KSČM 26 mandátů a Věci veřejné 

24 mandátů. I přes vítězství České strany sociálně demokratické ve volbách, vládu 

nakonec vytvořila pravostředová koalice stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných 

s výraznou většinou 118 poslanců. Prezident ČR Václav Klaus jmenoval premiérem 

předsedu ODS Petra Nečase. Vládu Petra Nečase provázely od počátku aféry, spory 

a krize. Vládní koalice těchto stran skončila v dubnu 2012 a novou koaliční smlouvu 

uzavřely strany ODS a TOP 09 a platforma Karolíny Peake, budoucí strana LIDEM 

(Liberální demokraté). 

 

Technologické faktory 

V případě podnikání v oblasti wellness je sledování nových technologií důležité. 

Zákazníci si nové moderní technologie žádají a společnost Almost Paradise s.r.o. jim je 

chce nabízet. V první fázi projektu nabídne zákazníkům nejmodernější sauny – infra 

saunu, finskou saunu, parní saunu a ochlazovací sprchy. V další etapě potom přibude ve 

vnitřní části privátní sauna, whirpool a další ochlazovací sprchy a ve vnější části by se 

wellness centrum mohlo rozšířit do venkovních prostor, kde by mohla vzniknout 

srubová sauna a koupací jezírko, které by v zimních měsících sloužilo jako ochlazovací 

jezírko.  

Kromě nových technologií je důležitá také spotřeba energie, protože celý prostor 

wellness zařízení bude vytápěn podlahovým topením. Spotřeba energie ale bude menší 

oproti původnímu plánu v důsledku instalace nového kondenzačního kotle v budově 

provozovny. 

 

2.2 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Tato analýza slouží především pro zmapování konkurenční pozice podniku v odvětví. 

Rivalita v daném podnikatelském prostředí závisí na působení pěti základních sil – 

stávající konkurence, substituty, bariéry vstupu do odvětví, dodavatelé a zákazníci. 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Konkurence v oblasti wellness zařízení není ve městě Blansko příliš velká s ohledem na 

počet obyvatel, kteří zde a v okolních obcích žijí. Domnívám se tedy, že konkurenční 
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boje uvnitř odvětví nebudou vznikat. Společnost Almost Paradise s.r.o. by neměl mít 

problém se získáním místa na trhu kvůli nedostatku zákazníků nebo silné konkurenci. 

Jediným rizikem vzniku těchto konkurenčních hrozeb může být vstup nových podniků 

na trh. Je proto důležité si na trhu vybudovat silné postavení. 

 

V současné době se mezi konkurenci řadí tři podniky. Dva z těchto podniků se 

nacházejí v okolních obcích a jsou to wellness hotely – Wellness hotel Panorama na 

Češkovicích a Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře. Tyto hotely se ale nedají 

považovat za silnou konkurenci, neboť jejich wellness centra slouží především pro 

jejich hosty. Pouze pokud nemají naplněnou kapacitu hotelů, otevřou wellness centrum 

i pro veřejnost. Mezi další konkurenci se řadí Kryté lázně Blansko, kde se nacházejí dvě 

sauny a whirpool. Tato konkurence by se dala označit za relativně slabou, protože 

prostory lázní neprošly delší dobu modernizací a nabídka poskytovaných služeb nového 

wellness centra bude širší a modernější. Celkově je hrozba stávajících konkurentů slabá.  

 

Hrozba substitučních výrobků podniků z jiných odvětví 

Hrozbou substitutů by mohly být nově vzniklá wellness centra s širší nabídkou služeb. 

A taktéž se dá předpokládat, že v budoucnu budou vznikat nové wellness zařízení, 

popřípadě zařízení s modernějšími technologiemi. Podnik tomu může čelit kvalitními 

službami, rozšiřováním služeb a v budoucnu také modernizací zařízení. Hrozba 

substitutu je ohodnocena jako střední. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Hrozba vstupu nových podniků na trh s podobnou nabídkou služeb je velká, jelikož se 

jedná o odvětví, kde jsou bariéry vstupu minimální. V tomto odvětví nejsou dány 

speciální podmínky pro podnikání, jedinou bariérou vstupu do odvětví jsou vyšší 

počáteční náklady na výstavbu wellness centra. Je proto důležité získat spokojené 

zákazníky nabídkou kvalitních služeb a rozšiřováním služeb. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost Almost Paradise s.r.o. poskytuje služby, tudíž není závislá na dodavatelích 

tak jako výrobní podniky. Bez dodavatelů se však neobejde. V první řadě bude 
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potřebovat dodavatele wellness zařízení. Za dodavatele si vybrala společnost 

BASINTech, s.r.o. z města Brna kvůli jejich referencím, kompletní dodávce na klíč 

a servisu. Na českém trhu však působí řada firem nabízející wellness zařízení, tudíž je 

jejich vyjednávací síla malá. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

V našem případě jsou odběrateli koneční zákazníci, tzn. návštěvníci wellness centra. 

Předpokládáme, že počet zákazníků bude narůstat až postupem doby. Z toho vyplývá, 

že z počátku bude vyjednávací síla zákazníků vysoká. Zákazníci budou vyžadovat 

kvalitní služby a příjemné prostředí za rozumné ceny. 

 

2.3 Analýza 7S 

Analýzu 7S navrhli koncem 70. let konzultanti společnosti McKinsey & Company pro 

hodnocení kritických faktorů úspěchu organizace. Skládá se ze sedmi prvků – strategie 

podniku, jeho struktura, informační systémy, styl řízení, spolupracovníci, sdílené 

hodnoty a schopnosti. 

 

Strategie podniku 

Posláním společnosti Almost Paradise s.r.o. bude poskytování služeb v oblasti wellness 

zařízení. Wellness centrum bude nabízet tři typy saun, různé druhy masáží a doplňkový 

prodej přírodní kosmetiky a saunových doplňků. Cílem společnosti bude vybudovat 

úspěšný fungující podnik. Strategie k dosažení tohoto cíle bude spočívat ve 

spokojených zákaznících a profesionálních službách. 

 

Struktura podniku 

Organizační struktura společnosti bude velmi jednoduchá, protože bude zaměstnávat 

jenom jednoho pracovníka na hlavní pracovní poměr, zbývající pracovníci budou 

pracovat na dohodu o provedení práce. Nejvyšší vedoucí postavení bude mít jednatel 

společnosti, který bude mít na starost obchodní, marketingové a personální vedení 

podniku. Zaměstnanec společnosti bude zaměstnán jako recepční a bude také 

obsluhovat bar wellness centra. O víkendu budou tohoto zaměstnance střídat dva 

brigádníci se stejnými povinnostmi. Konkrétně to bude uvádění zákazníků, vysvětlení 
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jednotlivých terapií a saunovacího procesu novým zákazníkům a obsluha baru. Dalším 

pracovníkem bude masér, který bude ve wellness centru k dispozici pouze, pokud bude 

nějaký klient objednán na masáž. 

 

Informa ční systémy 

Společnost nebude při své činnosti potřebovat nějaké složité informační systémy. 

Rezervace zákazníků bude probíhat prostřednictvím telefonu nebo rezervačního 

formuláře, který bude k dispozici na internetových stránkách firmy.  

 

Styl řízení 

Styl řízení bude ve společnosti Almost Paradise s.r.o. spíše demokratický. 

V demokratickém stylu řízení vedení mohou pracovníci přijít s vlastními nápady 

a návrhy a podílet se částečně na řízení společnosti, a tak to bude probíhat také ve 

společnosti, že pracovník může říci vlastní názor. 

 

Spolupracovníci 

Společnost bude zaměstnávat celkem čtyři pracovníky – jednoho na hlavní pracovní 

poměr a tři brigádníky na dohodu o provedení práce. Vedoucí pozici bude mít jednatel 

společnosti. Jednatel společnosti se bude snažit vytvořit ve firmě dobré zázemí pro 

pracovníky, nejen pracovní, ale i sociální. Motivovat bude pracovníky odměnami a 

volným vstupem do wellness centra. 

 

Sdílené hodnoty (kultura) podniku 

Každý pracovník bude proškolen, jak o jednotlivých terapiích, tak i v chování 

k zákazníkům. Oboje bude pro společnost velmi důležité, obsluha musí nejen vědět vše 

podstatné o všech procedurách, ale i se k zákazníkům chovat slušně a profesionálně. 

 

Schopnosti 

Největší důraz bude kladen na schopnosti a dovednosti jednatele společnosti, který bude 

zodpovídat za obchodní, personální a marketingové vedení společnosti. Jednatel musí 

mít zkušenosti s vedením podniku a jeho pracovníků, umět jednat s lidmi a motivovat 

je. 
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2.4 Marketingový pr ůzkum 

Abychom zjistili, zda bude o nabízené služby zájem, provedla společnost marketingový 

průzkum v ulicích města Blanska formou osobního dotazování. Marketingového 

průzkumu se zúčastnilo celkem 300 respondentů v poměru 169 žen a 131 mužů. 

Přibližně 85 % dotazovaných má bydliště přímo ve městě Blansko, zbývajících 15 % 

respondentů bydlí v okolních obcích. Dotazníkové šetření se skládalo celkem z pěti 

otázek, které byly sestaveny tak, aby se společnost dozvěděla, zda je o nabídku zájem, 

jaké služby zákazníci očekávají od wellness centra a z jakého důvodu ho navštěvují. 

Grafické zobrazení jednotlivých otázek je uvedeno v příloze 1. 
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Graf 4: Grafické zobrazení věkové struktury a pohlaví respondentů (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Vyhodnocení jednotlivých otázek: 

Otázka č. 1: Byl/a  jste někdy ve wellness centru? 

Tato otázka dala společnosti představu o tom, kolik respondentů má vlastní zkušenost 

s návštěvou wellness centra. Pokud respondent odpověděl, že v žádném wellness 

zařízení nikdy nebyl, vynechali se při dotazování otázky číslo 2, 3, 4, 

5 a 6 a pokračovali otázkou číslo 7. 

Z šetření vyplynulo, že více než 97 % dotazovaných alespoň jednou nějaké wellness 

zařízení navštívilo. Dále se zjistili, že sedm respondentů z osmi, kteří žádnou zkušenost 

nemají, jsou lidé starší 61 let.  
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Otázka č. 2: Pokud navštěvujete wellness centra, jak často? 

Cílem druhé otázky bylo zjistit, jak často respondenti wellness centra navštěvují. Zda 

pravidelně nebo příležitostně. Z průzkumu vyplynulo, že 13 % respondentů navštěvuje 

wellness zařízení vícekrát za týden, 16 % jednou za týden, 33 % jednou až dvakrát za 

měsíc, 21 % čtyřikrát až šestkrát za rok a 17 % dotazovaných příležitostně jednou až 

dvakrát za rok. Z této otázky lze vyvodit, že zájem o wellness centra je poměrně velký 

a 62 % respondentů je navštěvuje pravidelně, alespoň jednou za měsíc. 

 

Otázka č. 3: Preferujete samostatná wellness centra nebo pobyty ve wellness hotelích? 

Tato otázka byla respondentům položena, aby se společnost dozvěděla, zda zákazníci 

upřednostňují samostatná zařízení nebo dávají přednost relaxačním pobytům ve 

wellness hotelech. Šetření pro společnost vyznělo pozitivně, protože 36 % respondentů 

odpovědělo, že dávají přednost samostatným wellness centrům, 22 % dotazovaných 

preferuje pobyty ve wellness hotelích a 42 % osob nemá ujasněné preference, 

pravidelně navštěvují jak samostatná wellness centra, tak i jezdí na relaxační pobyty. 

 

Otázka č. 4: Jaké služby využíváte nejčastěji při návštěvě wellness centra? 

V této části dotazníku se společnost chtěla dozvědět, jaké služby respondenti nejčastěji 

využívají při návštěvě wellness centra. Dotazovaní měli v této části dotazníku na výběr 

ze čtyř možností – masáže, sauny, whirpool a solná jeskyně. Mezi respondenty 

nejoblíbenější způsob relaxace jsou masáže, tuto odpověď si vybralo 58 % 

dotazovaných. Na druhém místě se umístily sauny s 23 %, dále potom whirpool 

s dvanácti procenty a nakonec solná jeskyně. Tu si vybralo pouze sedm procent 

respondentů. 

 

Otázka č. 5: Uvítal/a byste otevření nového wellness centra v Blansku? 

Tuto otázku společnost respondentům položila, aby zjistila, zda je u obyvatel města 

Blanska zájem o otevření nového wellness centra, nebo zda si myslí, že jsou zde 

možnosti relaxace dostatečné. Tento bod dotazníku vyzněl pro společnost velice 

pozitivně. Celkem 82 % dotázaných odpovědělo, že by uvítali možnost návštěvy dalšího 

wellness zařízení. 
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2.5 SWOT analýza 

Při sestavování SWOT analýzy se vychází z provedených analýz obecného a oborového 

okolí a z profilu města Blanska. Pomocí SWOT analýzy je možné získat komplexní 

představu o firmě a vyhodnotit její fungování, nalézt problémy a hrozby nebo 

příležitosti a nové možnosti růstu. 

 

Silné stránky 

� Nadstandartní vybavení wellness centra 

� Zvyšující se oblíbenost wellness center 

� Kvalifikace a zkušenost zaměstnanců 

� Sídlo společnosti je umístěno v atraktivní lokalitě v centru města v blízkosti vlakové 

zastávky 

� Plánované budoucí rozšiřování služeb o privátní saunu a whirpool 

� Umístění wellness centra v nově zrekonstruované budově 

 

Slabé stránky 

� Začínající podnikatelský subjekt  

� Prostory provozovny jsou pronajímány 

� Relativně úzká nabídka služeb 

 

Příležitosti  

� Velké množství potencionálních zákazníků 

� Při příznivém vývoji podnikání možnost budování nových poboček 

� Slabá konkurence v okolí 

 

Hrozby 

� Nezájem zákazníků 

� Pokračující recese ekonomiky 

� Vstup nového konkurenta na trh ve městě Blansko 

 

SWOT analýza poskytuje podniku informace o svých slabých a silných stránkách 

a o příležitostech a hrozbách trhu. Každý podnik by sem měl snažit o maximální využití 
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příležitostí a minimalizaci hrozeb, zároveň by sem měl zaměřit na své silné stránky 

a pokusit se zlepšit ve svých slabých stránkách.  

Vybavení podniku je na vysoké úrovni, ovšem jako většina vybavení trpí zastaráváním 

a kvůli technologickému pokroku by konkurence mohla získat lepší vybavení. Proto 

bych doporučovala sledovat vývoj situace a i sledovat konkurenci a v případně nutnosti 

zareagovat. Další silnou stránkou je rostoucí zájem o saunování. Pokud by ovšem tento 

zájem opadl, tak v kombinaci se slabou stránkou společnosti – úzkou nabídkou služeb, 

by se společnost mohla dostat do potíží. V tomto případě by muselo dojít k diversifikaci 

služeb. Mezi slabými stránkami je uvedeno, že společnost si prostory pronajímá. 

Odkoupení prostor by bylo velmi nákladné a rentabilní až z velmi dlouhodobého 

hlediska. Proto bych doporučila prostory neodkupovat a nadále si je pronajímat. 

Společnost musí využít neutěšené situace v Blansku a okolí, kde je akutní nedostatek 

wellness center a s tím spojená velmi nízká konkurence. Pokud by se společnost ocitla 

ve velmi dobré finanční situaci, mohla by investovat a založit jiné pobočky s podobným 

zaměřením. Ze stejného důvodu je pro společnost významnou hrozbou vstup jiného 

podnikatelského subjektu na trh. Pokud by se tak stalo, doporučila bych tuto konkurenci 

prozkoumat a snažit se využít jejich nedostatků. Například, pokud by konkurence 

neposkytovala rozšířenou nabídku služeb (privátní sauny, atp.) a zákazníci by si to přáli, 

dalším krokem by bylo tuto službu zajistit. Souběžně bych doporučila zaměřit se více na 

marketing. 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Tato kapitola se bude zabývat samotným návrhem na založení wellness zařízení. 

Návrhová část vychází z teoretických poznatků a z provedených analýz, které jsou 

popsány v předchozích kapitolách. 

 

3.1 Popis podniku 

V této kapitole podnikatelského plánu jsou uvedeny základní údaje o nové společnosti. 

 

3.1.1 Charakteristika společnosti 

Jedním z důležitých rozhodnutí při zakládání nového podniku je zvolení vhodné právní 

formy podnikání. Společníci se rozhodli, že založí společnost s ručením omezeným, a to 

především kvůli omezenému ručení společníků, kteří ručí do výše nesplaceného vkladu 

a nízké výši minimálního základního kapitálu. Podnik bude založen dvěma společníky 

na základě společenské smlouvy. Společníky se stanou Bc. Jitka Ondroušková a Krista 

Poláková. Jejich vlastnické podíly jsou rozděleny rovným dílem a případný zisk se bude 

vyplácet také rovnoměrně. Jednatelem společnosti, který je oprávněn jednat jménem 

právnické osoby, je ustanovena Bc. Jitka Ondroušková. Základní kapitál společnosti 

činí 500 000 Kč a bude splacen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.  

 

3.1.2 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:    Almost Paradise s.r.o. 

Sídlo:  Blansko, Komenského 3, PSČ 678 01 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  masérské, rekondiční a regenerační služby 

zprostředkování obchodu a služeb 

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným 

zbožím  

hostinská činnost 

Statutární orgán: 

Jednatel:   Bc. Jitka Ondroušková 
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    Blansko, Komenského 5, PSČ 687 01 

Způsob zastupování: 

za společnost jedná a podepisuje jednatel 

   

Společníci:   Bc. Jitka Ondroušková 

    Blansko, Komenského 5, PSČ 678 01 

    vklad: 250 000,- Kč 

    splaceno: 100% 

    podíl: 50% 

 

    Krista Poláková 

    Blansko, Jasanová 8, PSČ 678 01 

    vklad:  250 000,- Kč 

    splaceno: 100% 

    podíl: 50% 

 

Základní kapitál:  500 000,- Kč 

  

3.1.3 Sídlo společnosti a provozovna 

Sídlo společnosti a zároveň i provozovna se nachází ve městě Blansko na adrese 

Komenská 3. Poloha provozovny je výhodná vzhledem k blízké vlakové zastávce 

a nedalekému centru města. V okolí je také dostatek parkovacích míst. Provozovna se 

bude nacházet v budově bývalého hotelu, která je po kompletní rekonstrukci a kromě 

wellness centra se v ní ještě nacházejí kanceláře a prodejna. Tyto prostory nejsou ve 

vlastnictví firmy, budou jí pouze pronajímány. S majiteli je sjednána nájemní smlouva 

na dobu určitou na 10 let. Majitelé souhlasili s veškerými úpravami v prostorách 

a s instalací reklamních tabulí. Pronajímatelé také udělili společnosti Almost Paradise 

s.r.o. souhlas se zřízením sídla firmy v pronajatých prostorách. Smlouva o nájmu 

nebytových prostor je součástí přílohy 2. 

 

Wellness zařízení bude umístěno v přízemí s vchodem zezadu. K pronajímaným 

prostorám patří i venkovní prostory, kde je v budoucnu plánováno rozšíření wellness 
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zařízení o srubovou saunu a koupací jezírko, které by v zimním období sloužilo jako 

ochlazovací jezírko. 

 

Prostory provozovny budou rozděleny na tři části. Dispoziční řešení je uvedeno 

v příloze 3. První částí provozovny bude recepce, která bude sloužit k přijímání 

zákazníků. Místnost bude vybavena recepčním pultem. Druhá část provozovny navazuje 

na recepci a zahrnuje šatnu a sociální zařízení se sprchami. Šatna bude vybavena 

skříňkami na zámek. Největší plochu bude zabírat samotné wellness centrum. V první 

etapě bude zahrnovat finskou saunu, parní saunu, infra saunu, ochlazovací sprchy 

a lehátka. Z prostor wellness centra se mohou jít zákazníci osvěžit k baru, kde si mohou 

zakoupit nápoje a odpočinout si. 

 

Mimo tyto terapie zde bude místnost, kde se budou provádět masáže. V budoucnu se 

tyto prostory přestaví na privátní wellness, ve kterém se bude nacházet sauna, whirpool, 

ochlazovací sprchy a lehátka. V případě, že nebude privátní wellness obsazené, může se 

tato část otevřít pro veřejnost a rozšířit prostor veřejné wellness.  

 

Otevírací doba bude každý den od 14.00 do 22.00 hodin. Reservace bude možná buď 

telefonicky, nebo přes online formulář na internetové stránce firmy. Po domluvě se 

zákazníci mohou objednat i na jiný termín mimo otevírací dobu, to ovšem platí pouze 

pro skupinu nad 8 osob nebo za příplatek. U masáží není určena přesná otevírací doba, 

zákazníci se na masáže budou objednávat individuálně. 

 

3.2 Obchodní plán 

Společnost Almost Paradise s.r.o. bude nabízet ozdravné a relaxační terapie v několika 

typech saun. Dále bude nabízet různé typy masáží a doplňkový prodej, jehož součástí 

bude prodej kosmetiky a saunových doplňků. Níže popsané terapie spolu s jejich vlivem 

na zdraví a kontraindikacemi se dále mohou využít v marketingu při oslovování nové 

klientely. 

 

Nabízené terapie 

Mezi nabízené terapie patří: 
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Finská sauna 

U finské sauny se využívá působení suchého, horkého vzduchu o teplotě 85 – 95°C . 

Doporučená doba pobytu v sauně je 10 – 15 minut. Jakmile máte pocit horka, opusťte 

prohřívárnu a ochlaďte se studenou sprchou v ochlazovně. Až pocítíme znovu chlad 

nebo i mírné mrazení, vrátíme se do sauny. Po krátkém odpočinku 5 – 10 minut 

můžeme celou proceduru opakovat několikrát - ideálně 3x, maximálně 5x. Pobyt 

v sauně vždy ukončete studenou sprchou a pokožku důkladně vytřete. Po saunování 

přejděte po zabalení a osušení na alespoň 20 minut relaxovat do odpočívárny. [38] 

 

Doporučení 

Aby mělo saunování pozitivní účinek na zdravotní stav, měli bychom v ní strávit 

alespoň dvě hodiny za týden. Do sauny se nechodí s plným žaludkem, ale ani 

s prázdným. Měli bychom se vyvarovat kouření a alkoholickým nápojům, které ruší 

pozitivní vliv saunování. Do sauny vstupujeme osprchovaní a osušení, s sebou si 

neseme pouze prostěradlo, na které si sedneme nebo lehneme. Dýcháme zásadně ústy, 

nikoliv nosem, jelikož by nás mohla rozbolet hlava. Během saunování se můžeme 

masírovat pomocí kartáčů nebo žínek. Příznivci klasického saunování mohou použít 

březové metličky, které znásobí zdraví prospěšný účinek tepla v sauně díky vonným 

silicím uvolněných z rozdrcených větviček. Důležité je nezapomínat na dodržování 

pitného režimu. Vhodná je nejen voda, ale i minerální vody a džusy. [39] 

 

Vliv na zdraví 

Pravidelným saunováním, minimálně jednou týdně po dobu dvou hodin, posílíme 

činnost našich vnitřních orgánů, zejména srdce. Odplavováním toxických látek z těla 

ulevíme játrům a ledvinám a posílíme svůj imunitní systém a posílíme zkřehlé 

a unavené svalstvo. Saunování působí na lepší odolnost vůči klasickým chorobám, jako 

je chřipka a nachlazení. Může nás zbavit bolestí hlavy a kloubů a díky pravidelnému 

pobytu lze vyřešit problémy s nespavostí.  

 

Kontraindikace 

Saunování je nevhodné u všech akutních onemocnění a úrazů, u epilepsie, u nemocí 

srdce a cév, nádorových onemocnění a krvácivých stavů. [38] 
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Infra sauna 

Infarasauna je dřevem obložená kabina na bázi sauny, jejíž činnost simuluje pomocí 

infrapanelů. Slouží k prohřátí těla infračerveným zářením až do hloubky 4 cm. Jedná se 

o působení teplého suchého vzduchu o teplotě asi 45 °C. Doporučená doba pobytu je 

20 – 30 minut, ale řídí se vždy subjektivním pocitem klienta. Půl hodiny před a po 

proceduře se doporučuje vypít sklenici vody. 

 

Vliv na zdraví 

Při terapii dochází k prohřátí a uvolnění svalů a pojiva. Je využívána k navození 

celkového uvolnění, k odpočinku, relaxaci po svalové námaze, u svalového revmatismu, 

bolestí kloubů a páteře. Infra sauna spaluje kalorie a ovlivňuje nadváhu, podporuje 

krevní oběh a posiluje kardiovaskulární systém, odstraňuje bolesti, ulevuje svalům 

a ztuhlosti kloubů, odstraňuje toxiny a minerální odpad, zotavuje pokožku, zlepšuje 

imunitní systém a omezuje stres a únavu.  

 

Kontraindikace 

Terapie není vhodná při akutním onemocnění, u epilepsie, u nemocí srdce a cév, 

nádorových onemocnění a krvácivých stavů. [38] 

 

Parní sauna 

Parní sauna je teplá mlhová lázeň při teplotě cca 45 °C a až 100 % vlhkostí. Před 

vstupem do sauny proveďte očistu těla vodou a mýdlem. V sauně zůstaňte tak dlouho, 

dokud nejste prohřátí, délka pobytu je individuální, obvykle však 10 – 20 minut. Po 

odchodu se doporučuje se osprchovat vlažnou vodou, není nutné se prudce ochlazovat. 

Terapie se obvykle opakuje 2 - 3x. Po ukončení saunování se doporučuje odpočinek 

20 - 30 minut na lehátkách v odpočívárně. 

 

Vliv na zdraví 

Horká pára je vhodná při onemocnění dýchacích cest a revmatických potížích. Také je 

doporučována při léčbě a prevenci astmatu, revmatismu, nachlazení, přetížení svalů 

a poruch prokrvení. Má blahodárný vliv na zdraví pokožky, pomáhá při pročišťování 

pórů, při léčbě celulitidy, akné apod. Je prostředkem k relaxaci, stimuluje životní 
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funkce, celkově omlazuje organismus a podporuje redukci váhy. Pravidelná terapie 

otužuje organismus a jeho odolnost proti běžným infekcím horních cest dýchacích, 

povzbuzuje a vylepšuje nervové i hormonální funkce a umožňují organismu zbavovat se 

ve zvýšené míře škodlivin. 

 

Kontraindikace 

Do páry se nedoporučuje přístup osobám s akutním onemocněním, zejména při 

zánětech dýchacích cest, dále osoby s kožními vyrážkami, otevřenými hnisajícími nebo 

krvácejícími ranami. Procedura není vhodná pro osoby se srdečními nebo cévními 

chorobami. [40] 

 

Nabízené masáže 

Zákazníci si mohou vybrat z níže uvedené nabídky masáží. 

 

Klasická masáž 

Klasická masáž patří mezi manuální relaxační techniky, která působí okamžitě 

a jednorázově na tělesný i duševní stav. Masáž trvá 60 – 90 minut 2 – 3x týdně. Při 

masáži se používají různé masážní prostředky, jako jsou emulze, a vonné oleje, které 

usnadňují jednotlivé masážní hmaty. Masáž se provádí vydatnějšími a tvrdšími hmaty, 

které ve svalech uvolňují únavové látky (kyselinu mléčnou), kožní napětí, prokrvení 

kůže a svalů a také zlepšuje výživu tkání a odstraňuje bolest. Odstraňuje únavu, 

ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Je vhodná pro všechna onemocnění 

pohybového aparátu, poúrazové stavy nebo při rekonvalescenci. Také se využívá při 

stavech po fyzickém vyčerpání nebo při svalové únavě. Masáž pozitivně působí na 

nervový systém a na krevní a lymfatické řečiště. 

 

Masáž lávovými kameny 

Tato technika pochází z Havajských ostrovů. Masáž lávovými kameny se řadí do 

skupiny tlakových, bodových a liniových masáží, v nichž se používá tlak na různé části 

těla nahřátými lávovými kameny, které mají schopnost dlouho v sobě kumulovat teplo. 

Uvolňují některé anionty kovů, ale zároveň mají i sílu, která dokáže odstraňovat bolest 

a negativní energii. Velice účinné je používat současně i aromatický přírodní olej. 
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Teplo, které vychází z lávových kamenů spolu se speciální masáží, dokáže dokonale 

uvolnit tělo, uklidní mysl a zbaví stresu a napětí. Mezi další účinky se řadí stimulace 

krevního oběhu a lymfatického systému a celková detoxikace organismu. 

 

Relaxační aromaterapeutická masáž  

Aromaterapeutická masáž je kombinací švédské, akupunkturní a neuromuskulární 

masáže. Je ovšem více relaxační, jelikož jsou jednotlivé masérské hmaty pomalejší 

a jemnější. Při masáži se používají různé aromatické oleje, aby posílili léčebné účinky 

masáže. Éterické oleje ovlivňují tělo i duši. Dýcháním se dostávají do organismu 

a mohou zde rozvinout své účinky, jako jsou například – uvolňují křeče, působí 

antisepticky, dezinfikují, tiší kašel, tonizují, mírní bolest, brání zánětům. Především 

však působí relaxačně, zmírňují stres a zvyšují energii a kvalitu spánku. Podporují 

krevní a lymfatický systém, posilují nervový systém a trávení. Působí pozitivně na 

regenerační proces pokožky. 

 

Reflexní masáž 

Reflexní masáž se provádí na sucho, hmaty jsou pomalé. Je to celostní proces v souladu 

s přírodou, působí především na úrovni nervové. Vychází z pozorování, že na různých 

místech těla existují tlakové body, jež patří k určitým orgánům a žlázám. Nejznámější 

reflexní zóny leží na chodidlech, především na šlapkách. Teorie vychází z toho, že 

masáží nebo stiskem některých bodů můžeme reflektivně působit na celý organismus. 

Působí pozitivně na duševní pohodu, odbourává stres a zahání únavu a vyčerpanost. 

Masáž zlepšuje funkci srdce a krevního oběhu, zmírňuje bolest, posiluje obranné síly, 

harmonizuje činnost žláz, má schopnost optimálně povzbuzovat vylučování jedů 

z celého organismu, odstraňuje poruchy trávení a působí proti zánětům. 

 

Medová masáž 

Medová masáž je speciální technika, při které dochází pomocí působení včelího medu 

a speciálních masážních hmatů k odstraňování toxinů, které lidské tělo nahromadilo ve 

svých tkáních, také se vyčistí zanesené póry a pokožka se prokrví. Rozehřátý med se 

nanáší na záda, kolena nebo i další části těla a speciálními hmaty se roztírá a tělo 

masíruje. Med se během masáže změní na bílou až šedou hmotu, ve které jsou navázány 
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z těla vyloučené toxiny, hmota se následně odstraní z těla pomocí mokrého ručníku. 

Tato masáž je účinná k oživení organismu, který je vyčerpaný stresem a nezdravým 

životním stylem. Pomáhá při bolestech hlavy, při nespavosti, u osob s trávícími 

obtížemi a při chronické rýmě a dalších chorobách vedlejších dutin. Je také vhodná 

u osob trpících nemocemi kloubů a revmatismem. Díky vysokému podílu příznivých 

složek, se pravidelnou masáží regenerují vnitřní orgány a člověk se po masáži cítí 

příjemně uvolněně. 

 

Čokoládová masáž 

Čokoládová masáž má několik fází. První by měla být relaxační masáž teplým olejem, 

která tělo připraví a uvolní, poté následuje peeling, který se provádí většinou pomocí 

třtinového cukru nebo nahrubo rozemletých zrnek kávy. Následuje samotná masáž, 

nazývaná hlazení čokoládou a nakonec se provádí čokoládový zábal. Délka procedury 

se pohybuje od 60 do 120 minut. Čokoláda je plná vitamínů, minerálů, koenzymů 

a antioxidantů. Je obecně známé, že kakao obsažené v čokoládě zabraňuje vstupu 

volných radikálů do organismu. Výrazně působí proti stárnutí kůže, zvláčňuje 

a omlazuje pokožku, zbavuje jí suché kůže a také působí proti celulitidě a vráskám. [41] 

 

Doplňkový prodej kosmetiky a saunových doplňků 

Společnost bude nabízet kromě výše zmíněných terapií i doplňkový prodej přírodní 

kosmetiky a saunových doplňků.  Veškerý sortiment bude v omezeném množství možné 

zakoupit na recepci wellness centra. Zásoby v kamenném obchodě nebudou velké 

vzhledem k nedostatku skladovacích prostor a nepravidelnému prodeji tohoto zboží.  

 

Přírodní kosmetika 

Zákazníci si budou moci zakoupit několik přírodních produktů, především se bude 

jednat o masážní oleje a masážní med do sauny. 

Největší část sortimentu přírodní kosmetiky bude zabírat arganový olej. Odebírat ho 

bude od společnosti Penzion Karafiát, s.r.o., která tento olej dováží z Maroka. Podle 

způsobu výroby se olej dělí na potravinový a kosmetický. Ve wellness centru budou 

k prodeji obě varianty. Zákazníci si tento olej mohou vyzkoušet na vlastní kůži, neboť 

se bude používat k masážím. 
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Kromě arganového oleje bude na recepci k zakoupení i masážní med do sauny, který 

obsahuje čistý med s přídavkem účinných látek. Tento produkt bude společnost odebírat 

od velkoobchodu Adonis.  

 

Saunové doplňky 

Saunové doplňky se budou odebírat také od velkoobchodu Adonis. Zákazník si bude 

moci zakoupit několik druhů metliček, masážních žínek a luf, přírodní kartáče a 

například dárkový set do sauny. 

 

3.3 Marketingový plán 

Marketingový plán se skládá z analýzy zákazníků a marketingového mixu. 

V podkapitole analýza zákazníků je i část věnovaná strategii získávání nových 

zákazníků. Marketingový mix objasňuje, jakým způsobem jsou služby oceňovány, 

distribuovány a propagovány. 

 

3.3.1 Analýza zákazníků 

Nejpočetnější skupinu zákazníků wellness centra tvoří osoby, které preventivně pečují 

o své zdraví a celkovou odolnost organismu. Saunování má vliv na řadu tělesných 

orgánů, na kůži, na kardiovaskulární systém, na pohybový aparát, na dýchací cesty a na 

psychiku. Další početnou skupinou zákazníků jsou nemocní lidé. Z léčebného hlediska 

má saunování pozitivní vliv při léčbě horních cest dýchacích, při poruchách 

pohybového aparátu a při nespavosti. 

 

Přesná věková hranice není pro saunování určena. Finové ukazují, že saunovat se lze od 

nejútlejšího věku dítěte až po vysoké stáří. Obvykle se však uvádí hranice 60 let jako 

horní hranice pro zahájení saunování. V tomto věku není začínání se saunováním 

rozumné, jelikož hrozí rizika závažných onemocnění především cévního systému 

a srdce. Lidem, kteří chtějí začít se saunováním v pozdějším věku, se doporučuje porada 

s lékařem. V praxi saunování s malými dětmi se ukázalo, že dítě na konci batolícího 

věku, je již dostatečně pohyblivé a schopné vyjádřit reakce na neobvyklé prostředí 
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sauny, že není překážky pro zahájení saunování. Děti od tří let se mohou saunovat bez 

potíží v daných časových lhůtách. [42] [43] 

 

Získávání nových zákazníků 

Kromě typických zákazníků výše popsaných by chtěla společnost oslovit skupinu 

zákazníků, u které není saunování v České republice rozšířené. Jsou to děti 

v předškolním a školním věku. Pravidelné saunování u dětí snižuje počet prostonaných 

dnů na polovinu, zkracuje dobu onemocnění horních cest dýchacích na jednu třetinu 

a výskyt případných komplikací. Prokázán je i pozitivní vliv při léčbě astmatu. Proto by 

společnost ráda spolupracovala s mateřskými, základními a středními školami 

a pořádala pro ně různé akce. Díky těmto akcím si dítě může pobyt v sauně oblíbit 

a navštěvovat ji i s rodiči. Výhodou těchto skupin je ten, že by wellness zařízení 

navštěvovali v dopoledních hodinách mimo obvyklou otvírací dobu. Mimo škol jsou 

také v plánu akce v dopoledních hodinách pro rodiče s dětmi. 

 

3.3.2 Marketingový mix 

Marketingový mix se skládá ze čtyř marketingových nástrojů, které podnik využívá 

k tomu, aby vzbudil nebo zvýšil poptávku po svém produktu. 

 

Produkt 

Společnost bude nabízet ozdravné a relaxační terapie v několika typech saun – finská 

sauna, parní sauna a infra sauna. Bude nabízet různé typy masáží a doplňkový prodej, 

jehož součástí bude prodej kosmetiky a saunových doplňků. Nabízené terapie a prodejní 

sortiment je již podrobně rozepsán v kapitole Obchodní plán. 

 

Cena 

Při určení cen společnost uplatnila tržní cenovou strategii. Cenu stanovila podle situace 

na trhu. Z očekávaného počtu zákazníků určila tržby a po odečtu nákladů zjistila zisk. 

Tento plánovaný zisk byl na požadované úrovni, tudíž cenu dále neupravovala. 

Základní úlohou při stanovení ceny bylo tedy maximalizace zisku. 
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Ceník saun 

Ceny uvedené v ceníku, který je níže v tabulce 9, zahrnují volný vstup do všech saun. 

Saunovací cyklus trvá celkem dvě hodiny a zahrnuje: 

• 10 minut šatna + sprchování 

• 60 minut sauna + ochlazovna 

• 40 minut odpočívárna + bar 

• 10 minut šatna 

 

Tabulka 9: Ceník saun (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ceník saun 

Dospělý 140,- 

Důchodce, ZTP, ZTP/P 100,- 

Student 120,- 

Dítě do 12 let 100,- 

Skupinová (do 10 osob) v otevírací dobu 1 400,- 

Skupinová (do 10 osob) mimo otevírací dobu 2 500,- 

Skupinová (školy, školky) – do 15 dětí  60,-/dítě; doprovod zdarma 

Permanentka - dospělý 

5 vstupů 650,- 

10 vstupů 1 250,- 

15 vstupů 1 850,- 

Permanentka - dítě do 12 let, důchodce, ZTP, ZTP/P  

5 vstupů 450,- 

10 vstupů 850,- 

15 vstupů 1 250,- 

Permanentka - student 

5 vstupů 550,- 

10 vstupů 1 050,- 

15 vstupů 1 550,- 
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Zapůjčení osušky 30,- 

Zapůjčení prostěradla 30,- 

 

Ceník masáží 

Uvedené doby u jednotlivých masáží jsou čisté časy. Při prodloužení doby masáže se 

cena úměrně zvyšuje. Na přání zákazníka je možno prodloužit čas jednotlivých 

procedur a kombinovat je. Kompletní ceník masáží je uveden v tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Ceník masáží (Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ masáže Délka masáže Cena masáže 

Klasická masáž 

Masáž zad 45 minut 350 Kč 

Masáž zad a šíje 60 minut 400 Kč 

Masáž šíje 20 minut 150 Kč 

Masáž zad a horních 
končetin 

60 minut 400 Kč 

Masáž zad a dolních 
končetin 

60 minut 400 Kč 

Masáž dolních končetin 40 minut 250 Kč 

Celková masáž 90 minut 600 Kč 

Relaxační aromaterapeutická olejová masáž 

Masáž zad a dolních 
končetin 

60 minut 480 Kč 

Masáž horních končetin, 
dekoltu, šíje, obličeje a hlavy 

60 minut 480 Kč 

Celková masáž 90 minut  720 Kč 

Masáž lávovými kameny 

Masáž zad a dolních 
končetin 

60 minut 550 Kč 

Masáž horních končetin, 
dolních končetin, dekoltu, 
šíje, obličeje a hlavy  

60 minut 550 Kč 

Celková masáž 120 minut 990 Kč 
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Reflexní masáž 

Masáž chodidel 30 minut 250 Kč 

Masáž chodidel 60 minut 480 Kč 

Medová detoxikační masáž 

Celková masáž 60 minut 550 Kč 

Čokoládová masáž 

Celková masáž 120 minut 1 100 Kč 

 

Distribuce 

Distribuce služeb ve smyslu poskytování terapie a procedur ve wellness centru bude 

možná pouze v provozovně společnosti. Doplňkový prodej bude možné zakoupit na 

recepci wellness zařízení. 

 

Propagace 

Propagace je důležitá pro všechny podnikatelské subjekty. U nově vznikajících podniků 

hraje jednu ze stěžejních rolí, aby se podnik dostal do podvědomí zákazníků. Cílem 

propagace u začínající společnosti je informovat potencionální zákazníky o nové 

provozovně a o nabízených službách. 

 

Hlavním propagačním nástrojem bude letáková kampaň, reklama v regionálních 

novinách a internetová reklama. V dnešní době je samozřejmostí vytvoření 

internetových stránek, kde mohou zákazníci najít všechny potřebné informace. Dalším 

způsobem propagace bude umístění světelné reklamy na provozovně společnosti. 

Celkové náklady na propagaci v prvním roce činnosti budou ve výši 26 201 Kč a jsou 

uvedeny v tabulce 11.  
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Tabulka 11: Celkové náklady na propagaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Forma propagace Náklady celkem (Kč) 

Letáková kampaň 9 580 

Reklama v regionálních novinách  5 421 

Internetová reklama zdarma 

Internetové stránky  6 000 

Světelná reklama 5 200 

Celkem 26 201 

 

V dalších letech se náklady na propagaci sníží na částku 21 000 Kč. Formy propagace 

zůstanou víceméně stejné kromě světelné reklamy. Jednou za rok se bude opakovat 

letáková kampaň, reklama v regionálních novinách se také zopakuje. Finance použité 

v prvním roce na vytvoření internetových stránek se v dalších letech využijí na 

internetovou reklamu – na dokoupení balíčků na stránkách www.firma.cz. 

 

Letáková kampaň 

V době otevření provozovny wellness centra plánuje společnost letákovou kampaň ve 

městě Blansko v celkovém nákladu 15 000 kusů. Roznáška letáků se zadá České poště, 

s. p. 

 

Grafický vzhled letáku bude atraktivní, aby na první pohled zaujmul. Letáky budou 

vytištěny barevně ve formátu A6 a bude na nich vyobrazen vchod provozovny a sauny, 

které se v nové provozovně nacházejí. Na letáku budou uvedeny kontaktní údaje 

s telefonním číslem pro rezervace a otevírací doba. Také na nich bude kupon 

k odstřihnutí, který bude sloužit jako jednorázový kupon pro slevu 10 % při příležitosti 

zahájení provozu. 

 

Celkové náklady na letákovou kampaň budou zahrnovat náklady na tisk letáků 

a náklady na roznášku letáků. Podle cenové nabídky společnosti iNET Solutions s.r.o., 

která je součástí přílohy 4, bude při nákladech 15 000 kusů stát jeden kus 0,309 Kč. 

Podle ceníku dostupného na internetových stránkách České pošty, s. p. bude roznáška 
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letáků po městě Blansko stát 0,264 Kč za kus. Celkové náklady budou činit 9 580 Kč. 

Jednotlivé položky jsou uvedeny v tabulce 12. [44] 

 

Tabulka 12: Náklady na letákovou kampaň v nákladu 15 000 kusů (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Letáková kampaň Náklady celkem (Kč) 

Náklady na tisk  5 620 

Náklady na roznášku 3 960 

Celkem 9 580 

 

Reklama v regionálních novinách 

Další z forem propagace bude uveřejnění reklamy v regionálním čtrnáctideníku 

Monitor, který je doručován zdarma do všech schránek v Blansku a okolí v nákladu 

10 000 kusů. Inzerce bude uveřejněna po dobu dvou měsíců. Grafická úprava bude 

stejná jako u letáků ve formátu 13 x 5 centimetrů. Cena jedné inzerce na 1/16 strany je 

1 694 Kč. Při opakované inzerci (čtyřikrát) poskytují slevu dvacet procent. Celkové 

náklady na inzerci ve čtrnáctideníku po dobu dvou měsíců činí 5 421 Kč. [45] 

 

Internetová reklama 

Na začátku podnikání se společnost bezplatně zaregistruje do Katalogu firem a institucí 

na internetových stránkách www.firmy.cz. Zákazníci zde mohou vyhledávat firmy 

podle krajů a předmětu podnikání. Průměrná návštěvnost těchto stránek dosahuje přes 

270 000 uživatelů denně. V budoucnu je možnost si zakoupit doplňkové balíčky, aby se 

například název firmy zobrazoval na první straně v kategorii. 

 

Internetové stránky 

Vytvoření internetových stránek je v dnešní době již nezbytné pro většinu firem 

společností. Na internetových stránkách mohou potencionální zákazníci najít informace 

o společnosti – její představení, umístění provozovny, kontaktní údaje, fotogalerie 

a ceník nabízených terapií. Důležitou součástí webových stránek bude rezervní 

formulář, aby mohli zákazníci provést rezervaci online. Na stránkách budou také 

podrobně popsány jednotlivé terapie, které společnost nabízí. 
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Cena standardních webových stránek do pěti stránek se pohybuje od 5 000 Kč. Po 

konzultaci s IT odborníkem, který bude webové stránky společnosti Almost Paradise 

s.r.o. vytvářet, byla předběžná cena na základě domluvy stanovena na částku 6 000 Kč.  

 

Světelná reklama 

Světelná reklama bude umístěna na budově provozovny. Výrobou byla pověřena firma 

Resys s.r.o., která má dobré reference. Na základě domluvy bude cena činit 5 200 Kč. 

 

3.4 Organizační plán 

Organizační plán popisuje formu vlastnictví společnosti, řídící orgány společnosti a její 

organizační strukturu. 

 

3.4.1 Řízení společnosti 

Společnost Almost Paradise s.r.o. bude společnost s ručením omezeným. Statutárním 

orgánem, tedy jednatelem bude valnou hromadou jmenována Bc. Jitka Ondroušková, 

která bude oprávněna jednat jménem společnosti a bude také oprávněna k obchodnímu 

vedení společnosti. Jednatel je rovněž povinen zajistit vedení předepsané evidence a 

účetnictví. 

 

Valnou hromadu tvoří oba společníci Bc. Jitka Ondroušková a Krista Poláková. Valná 

hromada je nejvyšší orgán společnosti a může tedy rozhodovat o všech záležitostech 

podniku, například o schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a její vnitřní organizaci. 

 

Vlastnické podíly společnosti budou rozděleny rovným dílem mezi oba společníky a 

také případný zisk se bude vyplácet rovnoměrně. Základní kapitál společnosti bude činit 

500 000 Kč a bude splacen před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. 

 

3.4.2 Organizační struktura 

Organizační struktura bude ve společnosti Almost Paradise s.r.o. velmi jednoduchá, 

jelikož bude zaměstnávat pouze jednoho pracovníka na hlavní pracovní poměr a tři 

pracovníci pracující na dohodu o provedení práce. Nejvyšší vedoucí pozici bude mít 
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jednatel společnosti. Mezi jeho povinnosti bude patřit obchodní, marketingové a 

personální vedení podniku. Jmenovitě se jedná o následující povinnosti - vedení 

účetnictví, úhrada faktur, propagaci wellness centra, najímání pracovníků, výplata 

mezd, zodpovědnost za zaškolení pracovníků a následnou kontrolu jejich jednání se 

zákazníky a přebírání hotovostní tržby od pracovníků. 

Jediný zaměstnanec bude zaměstnán jako recepční a obsluha baru wellness centra. Dva 

brigádníci se budou střídat během víkendu na stejné pozici, a to recepční a obsluha 

baru. Konkrétně budou mít na starosti uvádění zákazníků, vysvětlení jednotlivých 

terapií a saunovacího procesu novým zákazníkům a obsluhu baru. Třetím pracovníkem 

bude masér, který nebude mít přesně určenou pracovní dobu, bude pracovat, pouze 

pokud bude nějaký klient objednán na masáž. 

 

3.5 Hodnocení rizik 

Riziko je součástí podnikání a každý podnik musí být schopen rizika podnikání 

rozpoznat a připravit se na ně a řešit je. Největší rizika hrozí podniku v souvislosti se 

změnami, protože každý podnik musí dělat změny, aby byl úspěšný. 

 

Riziko nové konkurence 

V současnosti není konkurence ve městě Blansko velká, proto je riziko vstupu nového 

konkurenta s podobnou nabídkou na trh velmi vysoké. Bariéry vstupu do tohoto odvětví 

ve formě speciálních podmínek podnikání neexistují, jedinou bariérou jsou vysoké 

počáteční náklady na realizaci wellness centra. 

 

Jediným způsobem, jak uspět v konkurenci na trhu jsou kvalitní služby, profesionální 

přístup a spokojený zákazník. 

 

Riziko nesprávného rozhodnutí 

Nesprávná rozhodnutí podnikatele mají negativní vliv na celý podnik. Tato chybná 

rozhodnutí vznikají nejčastěji z nedostatku zkušeností, neschopnosti se rozhodnout, 

špatného vyjadřování a potížemi s formulací požadavků nebo nesprávně provedenou 

změnou. 
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Těmto rizikům se lze vyvarovat absolvováním odborných kurzů a školení nebo 

konzultacemi s kolegy. 

 

Riziko pokračující ekonomické recese 

Ekonomická recese se projevuje především v poklesu zaměstnanosti a inflace. Důsledky 

pro podnik jsou ztráta zákazníků, snižující se tržby, neplnění závazků kvůli platební 

neschopnosti a může nastat i nejhorší varianta, a to podání insolvence na podnik 

a krach. 

 

Podnik může částečně eliminovat tato rizika tím, že si vybuduje stálé, spokojené 

zákazníky, dobré vztahy s dodavateli, modernizuje služby a propaguje svůj podnik. 

Pokud by pokračující ekonomická recese ohrožovala podnik natolik, že by nemohl plnit 

svoje závazky, ochranou proti fixním nákladům je zaměstnávání pracovníků na dohodu 

o provedení práce. 

 

Riziko neefektivního marketingu 

Zásadním rizikem neefektivního marketingu je buď nesprávně zvolená forma 

propagace, nebo nekvalitní provedení, které zákazníky nezaujme. Důsledkem 

neefektivního marketingu je oslovení menšího množství potencionálních zákazníků, než 

jaké bylo očekáváno a požadováno. To dále vede k nižším tržbám a menšímu počtu 

zákazníků. 

 

Aby podnik snížil toto riziko, je důležité si vybírat jen ověřené formy propagace, 

výrobu svěřit pouze prověřeným podnikatelům a vyžadovat přesné splnění požadavků. 

Pokud by společnost neměla žádné zkušenosti s marketingem, může propagaci zadat 

profesionální marketingové agentuře, která by měla riziko neefektivního marketingu 

úplně eliminovat. 

 

Ostatní rizika 

Mezi ostatní rizika se řadí různé živelné pohromy, vandalismus nebo krádež. Tato rizika 

nemůže podnik úplně vyloučit, ale může se proti nim pojistit. Riziko vandalismu 

a krádeže může podnik snížit nainstalováním bezpečnostního systému. 
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Společnost bude mít sjednané pojištění majetku a odpovědnosti STAR PLUS od 

Kooperativa pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group, které je zaměřeno na menší 

podnikatelské subjekty. Toto pojištění poskytuje krytí na mnoho situací, které mohou 

podnik postihnout, například pojištění v případě živelné pohromy, pro případ odcizení 

a vandalismu, pojištění elektroniky a skel. 

 

3.6 Finanční plán 

Finanční plán stanovuje a vyhodnocuje potřebné náklady na zahájení podnikatelské 

činnosti a porovnává je s předpokládanými tržbami. Součástí finančního plánu jsou 

finanční výkazy, které se zpracovávají pro první tři roky podnikání. 

 

3.6.1 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet definuje majetek společnosti, který nutně potřebuje 

k podnikatelské činnosti a zdroje krytí na jeho pořízení. 

3.6.1.1 Plánované výdaje na realizaci wellness centra 

Plánované výdaje zahrnují zřizovací výdaje, výdaje na stavební úpravy a výdaje na 

zařízení prostor. 

 

Zřizovací výdaje  

Zřizovací výdaje jsou výdaje vynaložené na založení a vznik podnikatelského subjektu, 

v tomto případě společnosti s ručením omezeným. Prvním krokem je založení 

společnosti formou notářského zápisu. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu 

o právním úkonu je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky 

a vypočítává se z částky základního kapitálu. V případě, že základní kapitál činí 

500 000 Kč, bude odměna notáře 8 228 Kč včetně DPH. Dalším krokem je získání 

živnostenského oprávnění. Správní poplatek za vydání živnostenského oprávnění činí 

1 000 Kč. K získání je potřeba doložit i výpis z Rejstříku trestů jednatele společnosti, za 

který žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. Právnická osoba potřebuje 

k zápisu sídla do Obchodního rejstříku notářsky ověřený souhlas majitele nemovitosti, 

v nichž bude mít podnikatel sídlo. Poplatek za ověření podpisu je ve výši 30 Kč bez 

DPH za jednu stranu. Soudní poplatek za první zápis společnosti s ručením omezeným 
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do Obchodního rejstříku činí 6 000 Kč. Součet celkových zřizovacích výdajů je uveden 

v tabulce 13. 

 

Tabulka 13: Zřizovací výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zřizovací výdaje Cena (Kč) 

Notářský zápis 8 228 
Výpis ze živnostenského podnikání 1 000 

Výpis z Rejstříku trestů 100 

Výpis z katastru nemovitostí 50 

Ověření podpisů 73 

Návrh zápisu do Obchodního rejstříku 6 000 

Celkem 15 451 
 

Výdaje na stavební úpravy 

Předpokládané výdaje na stavební úpravy jsou ve výši 500 000 Kč a budou zahrnovat 

vybudování podlahového topení v ceně 350 000 Kč a vybudování sprch a sociálního 

zařízení ve výši 150 000 Kč. 

 

Výdaje na zařízení prostor 

Výdaje na zařízení prostor zahrnují následující náklady – samotnou realizaci wellness 

centra a náklady na vybavení odpočívárny, recepce, baru, sociálních prostor, šatny, 

zázemí, osvětlení a dekorace. Plánované výdaje jsou ve výši 1 011 548 Kč a jsou 

podrobně rozepsány v tabulce 14. Cenová nabídka na realizaci wellness centra, ze které 

jsou použity ceny, je součástí přílohy 5. 

 

Tabulka 14: Výdaje na zařízení prostor (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Položka 

Cena za kus 

(Kč) 

Počet 

kusů 
Celkem (Kč) 

Realizace wellness 

zařízení 

Aroma parní sauna 349 797 1 349 797 

Finská sauna 137 056 1 137 056 

Infra sauna 160 890 1 160 890 

Sestava zábavných 142 555 1 142 555 
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sprch 

Ostatní vybavení 23 750 1 23 750 

   814 048 

Vybavení odpočívárny 
Lehátko 5 100 4 20 400 

    20 400 

Vybavení recepce 

 

Recepční pult 3 800 1 3 800 

Židle 1000 1 1 000 

Telefon 2 000 1 2 000 

Počítač 15 000 1 15 000 

Kamerový systém 34 500 1 34 500 

   56 300 

Vybavení baru 

Barový pult 10 000 1 10 000 

Barové židle 2 000 2 4 000 

Stůl 3 000 2  6 000 

Židle 2 500 8 20 000 

Lednička 5 000 1 5 000 

   45 000 

Vybavení sociálních 

prostor 

 Toaleta 8 000 2 16 000 

 Pisoár 1 500 1  1 500 

Umyvadlo 1 000 2 2 000 

Další vybavení 1 000 2 2 000 

   21 500 

Vybavení šatny 
Šatní skříňky 1 500 10 15 000 

   15 000 

Vybavení zázemí 

Regál na nápoje 1 500 1 1 500 

Skříň pro obsluhu 2 000 1 2 000 

   3 500 

Vybavení masážní 

místnosti  

Masérské lehátko 3 500 1 3 500 

Skříňka 800 1 800 

Umyvadlo 1 000 1 1 000 
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Židle 500 1 500 

      5 800 

Osvětlení 
Osvětlení 20 000 1 20 000 

   20 000 

Dekorační předměty 
Dekorace 10 000 1 10 000 

    10 000 

Celkové náklady    1 011 548 

 

3.6.1.2 Zdroje krytí majetku 

Financování výstavby wellness centra je komplikované. Získat bankovní úvěr je pro 

společnost s ručením omezeným velmi obtížné. Pro začínající společnost je to téměř 

nemožné. Pro začínající podnikatele je proto velmi problematické začít podnikat 

v oboru, jako je provozování wellness centra, neboť vstupní náklady jsou vysoké, 

v tomto případě ve výši 1 500 000 Kč. 

 

Možnost získání bankovního úvěru je například úvěr, kdy dlužník ručí svým majetkem, 

nejčastěji nemovitostí a v případě neschopnosti splácení banka tuto nemovitost zabaví. 

Podnikatel tedy podstupuje velké riziko. 

 

Další možností je nebankovní půjčka. Pro tuto možnost se rozhodla i společnost Almost 

Paradise s.r.o. Věřitelem se stane rodinný příslušník, který poskytne částku 

1 500 000 Kč, která je nezbytně nutná pro zahájení realizace wellness centra. Délka 

splácení bude 10 let s měsíční splátkou 15 187 Kč a roční úrokovou mírou 4 %. Celkem 

tedy na úrocích zaplatí 322 412 Kč. Společnost začne splácet tuto půjčku od zahájení 

provozu v září 2013. V tabulce 15 jsou vypočteny úroky za dobu splácení. 
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Tabulka 15: Výpočet úroků (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z půjčky 1 500 000 Kč se bude hradit samotná realizace wellness centra, tedy náklady 

na stavební úpravy ve výši 500 000 Kč a částečně náklady na zařízení prostor ve výši 

1 000 000 Kč. Další nezbytné náklady vynaložené před zahájením provozu, například 

nájemné, náklady na propagaci a pojištění, se budou hradit ze základního kapitálu, který 

je ve výši 500 000 Kč. 

 

3.6.1.3 Plánované výdaje 

Plánované výdaje zahrnují zřizovací výdaje, výdaje na stavební úpravy, výdaje na 

zařízení prostor, nájemné, mzdové náklady a ostatní výdaje. Celkové měsíční a roční 

plánované výdaje jsou uvedeny na konci této podkapitoly v tabulce 18. 

 

Pronájem podnikatelských prostor 

Podnikatelské prostory jsou v celkové výměře 252 m2. S majiteli byla dohodnuta cena 

obvyklá za obchodní prostory v blízkosti centra Blanska, a to 180 Kč za m2. Měsíční 

nájem by tedy činil 45 000 Kč. Jelikož je však nutné dělat v objektu vnitřní úpravy, 

Rok 
Počáteční hodnota 

(Kč) Úrok (K č) Úmor (Kč) Konečná hodnota (Kč) 

1. 1 500 000 19 796 40 952 1 459 049 

2. 1 459 049 56 065 126 176 1 332 873 

3. 1 332 873 50 924 131 318 1 201 556 

4. 1 201 556 45 576 136 666 1 064 890 

5. 1 064 890 40 008 142 234 922 655 

6. 922 655 34 212 148 030 774 626 

7. 774 626 28 182 154 062 620 566 

8. 620 566 21 905 160 336 460 229 

9. 460 229 15 372 166 871 293 360 

10. 293 360 8 573 173 667 119 692 

11. 119 692 1 803 119 692 0 

Celkem - 322 412 1 500 000 - 
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které se považují za technické zhodnocení prostor a zároveň zvýší jeho hodnotu, bylo 

s majiteli dohodnuto snížení částky nájemného, které během pěti let splatí toto 

technické zhodnocení. Těmito úpravy se myslí především podlahové topení a stavební 

úpravy sociálního zařízení. Částka nájemného po dohodnutém snížení byla stanovena na 

36 700 Kč za měsíc včetně energií a služeb. Nájemní smlouva je uzavřena na 10 let. 

 

Mzdové náklady 

Společnost bude mít tři zaměstnance. Na hlavní pracovní poměr bude zaměstnán jeden 

pracovník na pozici recepční wellness centra a bude mít na starost i obsluhu baru. Tento 

pracovník bude pobírat měsíční hrubou mzdu 15 000 Kč. Dále bude společnost 

zaměstnávat brigádníky-studenty na dohodu o provedení práce s hodinovou sazbou 

65 Kč. Každý brigádník může pracovat u společnosti maximálně 300 hodin ročně. 

Pracovat budou dva dny v týdnu zejména o víkendu. Pracovník na pozici maséra 

nebude zaměstnán ve společnosti na hlavní pracovní poměr, jelikož se předpokládá, že 

objednávky masáží nepřesáhnou 20 hodin týdně. Z počátku bude masér pracovat na 

dohodu o provedení práce s hodinovou sazbou 200 Kč za hodinu, pokud by rozsah 

práce byl větší než 300 hodin ročně, změnila by se forma spolupráce na dohodu 

o pracovní činnosti. Souhrnné měsíční a roční mzdové náklady jsou uvedeny 

v tabulce 16. 

 

Tabulka 16: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů)  

 
Hrubá mzda 

(Kč) 

Odvody SP a ZP 

(Kč) 

Měsíční náklady 

(Kč) 

Roční náklady 

(Kč) 

HPP 15 000 5 100 20 100 241 200 

DoPP - 

masér 
16 000 - 16 000 192 000 

DoPP - 

brigádník  
4 160 - 4 160 49 920 

Celkem  35 160 5 100 40 260 483 120 
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Ostatní výdaje 

Ostatní výdaje zahrnují náklady na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, splátky 

půjčky, náklady na údržbu wellness centra, telefonní poplatky a internet a drobné 

výdaje. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu STAR PLUS pojišťovny 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je zaměřeno na menší 

podnikatelské subjekty. Jedná se o balíček, který obsahuje různá pojištění a poskytuje 

krytí na mnoho různých situací, které mohou podnikatele postihnout. Pojištění zahrnuje 

například pojištění v případě živelné pohromy, pojištění pro případ odcizení 

a vandalismu, pojištění elektroniky a skel, pojištění přerušení provozu a pojištění 

odpovědnosti za škodu. [46] 

Všechny ostatní výdaje jsou podrobně uvedeny v tabulce 17. 

 

Tabulka 17: Ostatní výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ostatní náklady Měsíční náklady (Kč) Roční náklady (Kč) 

Pojištění objektu 1 500 18 000 

Splátka půjčky 15 000 180 000 

Náklady na údržbu 2 000 24 000 

Telefonní poplatky a 

internet 
1 000 12 000 

Drobné výdaje 1 000 12 000 

Celkem 20 500 246 000 

 

Celkové výdaje 

V tabulce 18 jsou souhrnně uvedeny celkové výdaje wellness centra za první tři roky 

činnosti. Největší položky výdajů představuje samotná realizace wellness centra 

v prvním roce podnikání. V dalších letech nejsou náklady tak vysoké. Předpokládá se 

každoroční navýšení nákladů o 5 %, a to pouze u ostatních nákladů. Nájemné a mzdové 

náklady zůstávají neměnné. 
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Tabulka 18: Celkové výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady 
Měsíčně 

(Kč) 
1. rok (Kč) 2. rok (Kč) 3. rok (Kč) 

Zřizovací výdaje - 15 451 - - 

Výdaje na stavební úpravy - 500 000 - - 

Výdaje na zařízení prostor - 1 011 548 - - 

Nájemné 36 700 220 200 440 400 440 400 

Mzdové náklady 40 260 161 040 483 120 483 120 

Náklady na propagaci - 26 201 21 000 21 000 

Ostatní náklady 20 500  82 000 248 400  250 920  

Celkem (Kč) 97 460 2 016 440  1 119 920 1 195 440 

 

3.6.1.4 Předpokládané tržby 

Předpokládané tržby se skládají ze tří poskytovaných služeb a prodeje zboží – tržby 

z wellness centra, tržby za masáže, tržby za občerstvení a tržby za prodej doplňkového 

zboží.  

 

Tržby za prodej služeb – wellness centrum 

Tržby za prodej služeb ve wellness centru bude společnost vypočítávat ve třech 

variantách – reálná, optimistická (maximální) a pesimistická. Nejdříve se musí určit 

průměrná cena vstupu za osobu podle procentuálního zastoupení skupin zákazníků. 

Dále se určí tři varianty návštěvnosti a z nich plynoucí tržby. 

 

Procentuální zastoupení skupin zákazníků 

Pro výpočet tržeb wellness centra poslouží údaje z analýzy zákazníků 

a z marketingového průzkumu. Nejpočetnější skupinu zákazníků tvoří dospělí, kteří 

jsou zastoupeni 55 %. Další skupinu tvoří studenti s 20% zastoupením. Důchodci 

a občané se ZTP a ZTP/P se na tržbách podílí 15 %. Nejmenší skupinu tvoří děti 

s 10 %. Procentuální zastoupení je uvedeno v grafu 5. Z marketingového průzkumu 

a provedené SLEPT analýzy společnost dále zjistila, že v okrese Blansko žije celkem 

106 847 obyvatel, z toho 52 572 mužů a 54 275 žen. Obyvatelé ve věku 15 – 64 let tvoří 



74 

 

podle marketingového průzkumu největší zastoupení skupin zákazníků. Podle statistik 

tvoří tato skupina 68,3 % z celkového počtu obyvatel žijícího v okresu Blansko, to 

znamená, že přibližně 72 977 obyvatel je ve věku 15 – 64 let. Z marketingového 

průzkumu společnost také zjistila, že 82 % dotázaných by uvítalo otevření wellness 

centra ve městě Blansko. Za předpokladu, že ¼ obyvatel by neměla zájem wellness 

centrum alespoň jednou navštívit, by mohla společnost mít 54 733 potencionálních 

klientů. Takové množství zákazníků by nemohla obsloužit, roční maximální návštěvnost 

je 28 800 zákazníků. 

 

Dosp ělí

Studenti

Důchodci, ZTP,
ZTP/P

Děti do 12 let

 

Graf 5: Procentuální zastoupení skupin zákazníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Průměrná cena za jeden vstup 

Průměrná cena na osobu za jeden vstup se provádí váženým průměrem. Výpočty 

v tabulce 19 vycházejí z ceníku služeb v tabulce 9 a grafu 5, kde je uvedeno 

procentuální zastoupení skupin zákazníků. 
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Tabulka 19: Průměrná cena vstupu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zákazníci Zastoupení  
Cena vstupu 

(Kč) 

Přepočtená cena 

(Kč) 

Dospělí 55 % 140 77 

Studenti 20 % 120 24 

Důchodci, ZTP, ZTP/P 15 % 100 15 

Děti do 12 let 10 % 100 10 

Celkem 100 % 460 126 

 

Průměrná návštěvnost 

Aby společnost mohla vypočítat tržby za prodej služeb wellness centra, musí zjistit 

průměrnou návštěvnost během roku. U těchto výpočtů se vychází z vlastních zkušeností 

majitelů a zkušeností majitelů jiných wellness center. V tabulkách níže jsou vypočteny 

tři varianty návštěvnosti – reálná, optimistická (maximální) a pesimistická. 

 

Průměrná návštěvnost – reálná varianta 

Reálná průměrná měsíční návštěvnost se během roku mění. Největší zájem o terapie 

bude od podzimu do jara. V létě bude návštěvnost wellness centra velmi malá. 

Předpokládaná reálná návštěvnost je zobrazena v tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Průměrná návštěvnost – reálná varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční období 
Průměrná návštěvnost za den 

(osob) 

Průměrná návštěvnost za měsíc 

(osob za 30 dní) 

Jaro 25 750 

Léto 5 150 

Podzim 30 900 

Zima 35 1 050 

Průměr 23,75 712,50 
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Průměrná návštěvnost - optimistická (maximální) varianta 

Optimistická varianta, vypočtená v tabulce 21, zobrazuje situaci, kdyby bylo využití 

kapacity wellness centrum maximální během celé otevírací doby.  Tato situace je však 

v běžném provozu nereálná. Je zde vypočítána pouze pro srovnání maximální 

obsazenosti s reálnou návštěvností. 

 

Tabulka 21: Průměrná návštěvnost – optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční období 
Maximální návštěvnost za den 

(osob) 

Maximální návštěvnost za 

měsíc (osob za 30 dní) 

Jaro 80 2 400 

Léto 80 2 400 

Podzim 80 2 400 

Zima 80 2 400 

Průměr 80 2 400 

 

Průměrná návštěvnost – pesimistická varianta 

Pesimistická varianta patří ke každému hodnocení projektu a ilustruje situaci, kdyby 

z nějakého důvodu, neměli zákazníci o terapie ve wellness centru zájem. Tato varianta 

by nepokryla běžné náklady na provoz. Návštěvnost pesimistické varianty je uvedena 

v tabulce 22. 

 

Tabulka 22: Průměrná návštěvnost – pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Roční období Návštěvnost za den (osob) 
Návštěvnost za měsíc (osob za 

30 dní) 

Jaro 20 600 

Léto 0 0 

Podzim 20 600 

Zima 20 600 

Průměr 15 450 
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Tržby za prodej služeb – wellness centrum 

Pro výpočet tržeb jednotlivých variant, znázorněných v tabulce 23, se použije výpočet 

průměrné ceny za osobu z tabulky 19 a výpočet průměrné návštěvnosti z tabulek 20, 21 

a 22. 

 

Tabulka 23: Výpočet tržeb za prodej služeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 

Průměrná 

návštěvnost 

(osob/den) 

Průměrná 

cena za vstup 

(Kč) 

Denní 

tržby (K č) 

Měsíční 

tržby (K č) 

Roční tržby 

(Kč) 

Reálná 23,75 126 2 992,50 89 775 1 077 300 

Optimistická 80 126 10 080 302 400 3 628 800 

Pesimistická 15 126 1 890 56 700 680 400 

 

Tržby za prodej služeb – masáže 

Tržby za masáže považuje společnost za doplňkové služby a nepředpokládá, že 

výrazným způsobem ovlivní výsledek hospodaření. Z tohoto důvodu se vypočítá pouze 

jedna varianta návštěvnosti. Tržby masáží se určí podle průměrné hodinové ceny za 

jednu masáž uvedené v tabulce 24. Dále se předpokládá, že průměrná návštěvnost 

masáží bude 20 hodin za týden během celého roku. V tabulce 25 je znázorněn výpočet 

předpokládaných tržeb za masáže. Roční tržby jsou ve výši 487 996,80 Kč. 

 

Tabulka 24: Výpočet průměrné ceny za masáž (Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ masáže Cena za hodinu (Kč) 

Klasická 440 

Relaxační 480 

Lávové kameny 550 

Reflexní 480 

Medová 550 

Čokoládová 550 

Průměr 508,33 
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Tabulka 25: Výpočet tržeb za prodej služeb – masáží (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 

Průměrná 

návštěvnost 

(hodin/týden) 

Průměrná 

cena za masáž 

(Kč) 

Týdenní 

tržby (K č) 

Měsíční 

tržby (K č) 

Roční tržby 

(Kč) 

Reálná 15 508,33 7 624,95 30 499,80 365 997,60 

 

Tržby za prodej služeb – občerstvení 

Zákazníci se mohou zakoupit nápoje v baru během terapie. Při stanovování tržeb se 

vychází ze zkušenosti majitelů wellness center, že 75 % zákazníků si nějaký nápoj 

zakoupí. V následující tabulce 26 se vychází z reálné varianty průměrné návštěvnosti. 

 

Tabulka 26: Průměrné tržby za prodej služeb – občerstvení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Varianta 
Průměrný 

prodej (ks/den) 

Průměrná 

cena za nápoj 

(Kč) 

Denní 

tržby (K č) 

Měsíční 

tržby (K č) 

Roční tržby 

(Kč) 

Nápoje 20 25 500 15 000 180 000 

 

Tržby za prodej zboží 

K zakoupení na recepci bude přírodní kosmetika a saunové doplňky. Prodej tohoto 

zboží je brán jako doplňkový, tudíž se neočekávají výrazné tržby. Tržby budou během 

roku víceméně neměnné, zvýšený zájem o tyto produkty se dá však očekávat před 

Vánoci. Průměrné tržby jsou uvedeny v tabulce 27. 

 

Tabulka 27: Průměrné tržby za prodej zboží (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Tržby za měsíc (Kč) Tržby za rok (Kč) 

Přírodní kosmetika 5 000 60 000 

Saunové doplňky 1 000 12 000 

Celkem 6 000 192 000 
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Celkové tržby 

V tabulce 28 jsou souhrnně zobrazeny předpokládané tržby. Měsíční tržby jsou ve výši 

141 274,80 Kč. Celkové tržby za první rok činnosti, tedy za září až prosinec, jsou ve 

výši 565 099,20 Kč. Předpokládá se, že tržby se ve druhém roce zvyšovat nebudou, 

neboť bude mít podnik otevřeno příliš krátkou dobu. Ve třetím roce se očekává nárůst 

tržeb o 5 % při neměnné ceně služeb. Tržby porostou především díky přízni stálých 

zákazníků a přílivu zákazníků nových. 

Tabulka 28: Celkové tržby v prvních třech letech činnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové tržby 
Měsíčně 

(Kč) 

1. rok (Kč) 

září - prosinec 
2. rok (Kč) 3. rok (Kč) 

Tržby za prodej služeb - 

wellness centrum 
89 775 359 100 1 077 300   1 131 165 

Tržby za prodej služeb - 

masáže 
30 499,80 121 999,20 365 997,60  384 297,48 

Tržby za prodej služeb - 

občerstvení 
15 000 60 000 180 000  189 000  

Tržby za prodej zboží 6 000 24 000 72 000  75 600  

Celkem (Kč) 141 274,80 565 099,20 1 695 297,60   1 780 062,48 

 

3.6.2 Finanční výkazy 

Finanční výkazy jsou dokumenty, které zobrazují finanční situaci podniku. Mezi 

základní účetní výkazy patří výkaz zisků a ztrát a rozvaha. Výkaz zisků a ztrát, 

nazývaný rovněž výsledovka, podává přehled o finanční výkonnosti podniku, tedy o 

hospodářském výsledku podniku za určité období. Rozvaha poskytuje informace o 

majetku podniku (aktiva) a o zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu. 

Rozvaha musí splňovat bilanční princip – součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.  

 

Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát, nazývaný rovněž výsledovka, podává přehled o finanční výkonnosti 

podniku, tedy o hospodářském výsledku podniku za určité období. 
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Tabulka 29: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušené podobě pro roky 2013 – 2015 (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Položka 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 24 72 76 
Náklady vynaložené na prodané zboží 12 36 38 

Obchodní marže 12 36 38 
Výkony 565 1 695 1 780 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 565 1 695 1 780 

Výkonová spotřeba 337 512 515 
Spotřeba materiálu a energie 87 38 40 

Služby 250 474 475 

Přidaná hodnota 240 1 219 1 303 
Osobní náklady 161 483 483 
Mzdové náklady 141 422 422 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 20 61 61 

Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 89 198 198 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 6 18 18 

Provozní výsledek hospodaření -16 520 604 
Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 20 56 51 

Hospodářský výsledek z finančních operací -20 -56 -51 
Daň z příjmu za běžnou činnost 0 88 105 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -36 376 448 
Výsledek hospodaření za účetní období -36 376 448 
Výsledek hospodaření před zdaněním -36 464 553 

 

V jednotlivých letech je výsledek hospodaření za běžnou činnost příznivý. V prvním 

roce je společnost v nepatrné ztrátě, která je způsobena počátečními investicemi a tím, 

že provozovna funguje pouze čtyři měsíce, zatímco některé náklady, např. nájemné se 

platilo po dobu šesti měsíců. V dalších letech vykazuje společnost zisk. Už ve druhém 

roce činnosti by měla společnost dosáhnout zisku 376 000 Kč, aniž by došlo k nárůstu 

tržeb. Ve třetím roce se předpokládá nárůst tržeb o pět procent při neměnných cenách za 

služby a pětiprocentním nárůstu tržeb, tj. zvýšení zisku na 448 000 Kč. 
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RozvahaRozvaha poskytuje informace o majetku podniku (aktiva) a o zdrojích jeho 

financování (pasiva) k určitému datu. 

 

Tabulka 30: Rozvaha ve zjednodušené podobě k 31. 12. pro první 3 roky činnosti 

[tis. Kč] (Zdroj: vlastní zpracování) 

2013 2014 2015 
POLOŽKA Netto Netto Netto 
AKTIVA CELKEM 1 925 2 174 2 493 
Dlouhodobý majetek 847 649 451 
Dlouhodobý hmotný majetek 847 649 451 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 1 078 1 525 2 042 
Zásoby 7 16 22 

Dlouhodobé pohledávky 450 351 251 

Krátkodobý finanční majetek 621 1 158 1 769 

 

Běžné účetní 

období 

Běžné účetní 

období 

Běžné účetní 

období 

PASIVA CELKEM 1 925 2 174 2 493 
Vlastní kapitál 464 840 1 288 
Základní kapitál 500 500 500 

Rezervní fond 0 0 50 

Výsledek hospodaření minulých let 0 -36 290 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 
-36 376 448 

Cizí zdroje 1 461 1 334 1 205 
Krátkodobé závazky 2 1 3 

Dlouhodobé závazky 1 459 1 333 1 202 

 

Do dlouhodobého majetku je zařazen veškerý majetek podniku, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok. Interní směrnice stanovuje dobu odepisování na 

36 měsíců u hmotného majetku, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 

a vstupní cena nepřesahuje částku 40 000 Kč dobu a u nehmotného majetku, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena nepřesahuje částku 60 000 Kč. Dále 

je ve směrnici stanoveno, že u daňových odpisů je majetek odepisován rovnoměrně. 
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S majiteli budovy, ve které má společnost Almost Paradise s.r.o. provozovnu a ve které 

bude provádět stavební úpravy, bylo dohodnuto následující: stavební úpravy-technické 

zhodnocení, které přímo souvisí s wellness centrem bude odepisovat společnost, 

konkrétně se jedná o sestavu zábavních sprch. Ostatní technické zhodnocení budou 

odepisovat majitelé budovy. Výdaje na tyto stavební úpravy, které zahrnují podlahové 

topení a sociální zařízení, zaplatí podnik a majitelé budovy je budou během pěti let 

splácet formou snížené úhrady nájemného. V tabulce 31 jsou zobrazeny odpisy majetku 

společnosti. 

 

Tabulka 31: Odpisy majetku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Vstupní 

cena (Kč) 

Odpisová 

skupina 

Odpis 1. rok 

(Kč) 

Odpis 2. rok 

(Kč) 

Odpis 3. rok 

(Kč) 

Sauny 647 743 2. 71 252 144 123 144 123 

Technické 
zhodnocení 
 

142 555 5. 1 996 4 847 4 847 

Výbava 
wellness centra 

89 500 - 9 944 29 833 29 833 

Elektronika 56 500 - 6 278 18 833 18 833 

Celkem 936 298  - 89 470 197 636 197 636 

 

Cash-flow 

Cash-flow vyjadřuje skutečný pohyb peněžních prostředků podniku. Plán peněžních 

toků je založen na příjmech a výdajích a vyjadřuje reálné toky peněz a jejich zásoby v 

podniku. 
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Tabulka 32: Cash-flow pro první 3 roky činnosti [v tis. Kč] (Zdroj: vlastní zpracování) 

VÝKAZ O PEN ĚŽNÍCH TOCÍCH 2013 2014 2015 

        

Hotovost na začátku roku       

Provozní činnost 0 621 1158 

Čistý zisk -36,0 376,0 448,0 

Nepeněžní operace 89,0 198,0 198,0 

  odpisy 89,0 198,0 198,0 

Změny pracovního kapitálu -455,0 89,0 96,0 

  změna pohledávek -450,0 99,0 100,0 

  změna zásob -7,0 -9,0 -6,0 

  změna krátkodobých závazků 2,0 -1,0 2,0 

Peněžní tok z provozní činnosti -402,0 663,0 742,0 

Dlouhodobá investiční činnost        

  výdaje na pořízení dlouhodobého majetku -936,0 0,0 0,0 

Peněžní tok z investiční činnosti -936,0 0,0 0,0 

Finanční činnost        

  změna vlastního kapitálu (kromě čistého zisku) 500,0 0,0 0,0 

  změna dlouhodobých závazků (úvěrů) 1 459,0 -126,0 -131,0 

Peněžní tok z finanční činnosti  1 959,0 -126,0 -131,0 

Čistý peněžní tok 621,0 537,0 611,0 

Hotovost na konci roku  621,0 1 158,0 1 769,0 

 

V prvním roce zaznamenáváme snížení peněžních prostředků v důsledku počátečních 

investic. V dalších letech již zaznamenáváme čisté zvýšení, a tudíž nárůst peněžních 

prostředků. Již ve druhém roce činnosti činí dostupné peněžní prostředky více než 

1 mil. Kč. 
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3.7 Časový harmonogram 

Časový harmonogram je uveden v následující tabulce 33. Jako první je nutné založit 

společnost s ručením omezeným, to se stane v červnu roku 2013. Následuje uzavření 

nájemní smlouvy v červenci 2013. Společnost si vymezila dva měsíce na stavební 

úpravy a realizaci wellness centra. Zahájení provozu je naplánováno na září 2013, kdy 

začíná saunovací sezona. 

 

Tabulka 33: Časový harmonogram (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Datum realizace 

Založení s.r.o. červen 2013 

Uzavření nájemní smlouvy 1. 7. 2013 

Stavební úpravy a realizace 

wellness centra 
červenec – srpen 2013 

Zahájení provozu  1. 9. 2013 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala vybudováním wellness centra ve městě Blansko. 

Hlavním cílem bylo vytvořit podnikatelský záměr, na jehož základě bude možné 

vybudovat prosperující a konkurenceschopné wellness centrum. Dílčími cíli práce bylo 

zpracování teoretické, analytické, praktické a přílohové části podnikatelského návrhu. 

 

Teoretické poznatky a informace z oblasti podnikání a provozování wellness centra byly 

základem k vytvoření dalších částí diplomové práce.  

V analytické části jsem provedla analýzu vnějšího okolí a konkurence. Nejdůležitějším 

zjištěním bylo, že konkurence v oblasti wellness je v Blansku a okolí relativně slabá. 

Existuje ale reálné riziko vstupu nového konkurenta, také kvůli minimálním bariérám 

vstupu do odvětví. Marketingový průzkum zjistil, že většina dotázaných by přijala 

otevření nového wellness centra pozitivně. Analytickou část jsem uzavřela souhrnným 

zhodnocením pomocí analýzy SWOT. 

V praktické části jsem se věnovala samotnému návrhu podnikatelského plánu. Část 

obchodní plán popisoval služby wellness centra, jejich vliv na zdraví a případné 

kontraindikace. V marketingovém mixu jsem provedla analýzu zákazníků a navrhla 

možné způsoby získávání nových zákazníků. Ve stejné kapitole jsem detailně popsala 

propagaci wellness centra a cenu za výrobky a služby. Náplní organizačního plánu bylo 

představit majitele společnosti, její zaměstnance a navrhnout organizační strukturu. Část 

hodnocení rizik popisovala možná rizika, kterým by wellness centrum mohlo být 

vystaveno a zároveň obsahuje návrhy na řešení nebo eliminaci rizik. Ve finančním 

plánu jsem vypočítala náklady a tržby wellness centra a odhadla jejich vývoj pro příští 

dva roky. Rozvaha společnosti a výkaz zisků a ztrát jsou součástí finančního plánu. 

Podle mých výpočtů a předpokladů by wellness centrum mělo vykazovat zisk již druhý 

rok činnosti. V prvním roce vykazuje společnost nepatrnou ztrátu, která je způsobena 

počátečními investicemi. 

Přílohová část obsahuje informační materiály, grafické výsledky marketingového 

průzkumu, dispoziční řešení wellness centra a smlouvu o nájmu prostor.  

Dokončením jednotlivých částí diplomové práce byly splněny dílčí cíle. 
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Pokud by se wellness centru v budoucnu dařilo a společnost byla v dobré finanční 

pozici, dalším krokem by bylo vybudování privátních prostor. Jejich součástí by byla 

privátní whirlpool a privátní sauna. V případě, že by návštěvnost privátních prostor 

nebyla dostatečná, vedlo by to k otevření prostor pro veřejnost a tím k rozšíření kapacit 

wellness centra. Další reálnou možnost rozšíření představuje vybudování venkovní 

sauny i s ochlazovacím bazénem a srubovou saunou. 

Výsledky finančního plánu a odhadu finanční pozice wellness centra v příštích letech 

jsou pozitivní a nasvědčují faktu, že realizace podnikatelského plánu by mohla 

proběhnout úspěšně. Hlavní cíl diplomové práce byl splněn. 



87 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

[1] KEŘKOVSKÝ, M. Podnikatelský Projekt. 6. vydání. Brno: MSD, 2002.  

ISBN 80-86510-51-4. 

[2] KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením 

omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Brno: Computer 

Press, 2005. ISBN 80-251-0592-X. 

[3] Zákon č.153/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

[4] SRPOVÁ, J., V. ŘEHOŘ a kolektiv. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 

[5] SYNEK, M a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. 

[6] WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha: Management 

Press, 2003. ISBN 80-7261-075-9. 

[7] FIRMY IHNED S.R.O. Postup založení s.r.o. Firmyihned.cz [online]. ©2006-2013 

[cit. 2013-01-15]. Dostupné z:  

http://www.firmyihned.cz/postup-zalozeni-s.r.o..html 

[8] HISRICH, R. D. a M. P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. 2. vyd. Praha: 

Victoria publishing, 1996. ISBN 80-85865-07-6. 

[9] FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vydání. Praha: Grada, 

1999. ISBN 80-7169-812-1. 

[10] KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Brno: 

Computer Press, 2007. ISBN978-80-251-1605-0. 

[11] HANZELKOVÁ, A., M. KEŘKOVSKÝ, D. ODEHNALOVÁ a O. VYKYPĚL. 

Strategický marketing. Teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2009.  

ISBN 978-80-7400-120-8. 

[12] BUSINESSINFO.CZ. Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení 

a plánování MSP. Businessinfo.cz [online]. ©1997-2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné 

z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-

2769.html 

[13] KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2009. ISBN: 978-80-214-3838-5. 



88 

 

[14] MANAGEMENTMANIA.COM. SWOT analýza. Managementmania.com 

[online]. ©2011-2013 [cit. 2013-02-01]. Dostupné z:  

https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

[15] KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní 

marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[16] SMEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 

2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2006.  

ISBN 80-247-1667-4. 

[17] BUSINESSINFO.CZ. Typy organizačních struktur a jejich členění. 

Businessinfo.cz [online]. ©1997-2013 [cit. 2013-03-27]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/typy-organizacnich-struktur-cleneni-

2840.html#!&chapter=3 

[18] SRPOVÁ, J., I. SVOBODOVÁ, P. SKOPAL a O. ORLÍK. Podnikatelský plán a 

strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. 

[19] SLEPT ANALÝZA [online]. ©2010 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://lide.fmk.utb.cz/users/kubickova/files/soubory/slept-analyza.pdf. 

[20] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Obyvatelstvo. Český statistický úřad [online]. 

©2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 

[21] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Aktuality. Český statistický úřad [online]. 

©2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/home 

[22] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Časové řady vybraných ukazatelů - Blansko. 

Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/cr_vybranych_ukazatelu_blansko 

[23] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické ukazatele. Český statistický 

úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/1_cast_uzemi_makroekonomicke_ukazatele_zi

votni_prostredi_obyvatelstvo 

[24] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počet a věkové složení obyvatel v obcích 

Jihomoravského kraje. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-19]. 

Dostupné z: 



89 

 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/pocet_a_vekove_slozeni_obyvatel_v_obcich_ji

homoravskeho_kraje_k_31_12_2011/$File/obyvatelstvo_2011.pdf 

[25] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Věková struktura obyvatel v krajích. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?childsel0=1&cislotab=DEM0040PU_KR&ka

pitola_id=19&voa=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=1&cas_1_29=20111231 

[26] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2012. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031113.doc 

[27] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrná hrubá měsíční mzda. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1100CU&&kapi

tola_id=15 

[28] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Mzdy a náklady práce. Český statistický úřad 

[online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace 

[29] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Mzdy, náklady práce. Český statistický úřad 

[online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/mzdy-xb 

[30] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců 

podle pohlaví v krajích. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. 

Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA0031PU_KR&v

o=tabulka&stranka=0&kapitola_id=15 

[31] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle 

výsledků VŠPS – 4. čtvrtletí 2012. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 

2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020113.doc 

[32] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a 

ekonomické aktivity – leden 2013. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 

2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cnez030113.doc 



90 

 

[33] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/krajenejnovejsi/xb 

[34] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Podíl nezaměstnaných v Jihomoravském kraji 

v letech 2005 až 2013. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. 

Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/podil_nezamestnanych_v_jihomoravskem_kraji

_v_letech_2005_az_2013 

[35] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace, míra inflace - Metodika. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace#1 

[36] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj ekonomiky České republiky 1. až 3. 

čtvrtletí 2012. Český statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1109-12-q3_2012 

[37] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012. Český 

statistický úřad [online]. ©2013 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/33001F7B89/$File/110912q4a02.pdf 

[38] HOTEL PANORAMA. Wellness a balneo terapie. Hotel Panorama [online]. 

©2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: http://www.hotelpanorama.cz/wellness-a-

balneo 

[39] FINSKÁSAUNA.NET Finská sauna. FinskáSauna.net. [online].  

©2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: http://www.finskasauna.net/finska-sauna.html 

[40] VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY. Parní sauna. [online]. ©2013 [cit. 2013-04-18]. 

Dostupné z: http://www.vinarstviukaplicky.cz/wellness/sauny.html 

[41] Masáže.cz. Masáže.cz [online]. ©2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 

http://www.masaze.cz/cr 

[42] SAUNA HRÁDEK NAD NISOU. Saunování s dětmi. Sauna Hrádek nad Nisou 

[online]. ©2013 [cit. 2013-04-18]. Dostupné z: 

http://www.hradeknadnisou.eu/inpage/saunovani-s-detmi/ 

[43] RELAX FACTORY. Saunování. Relax Factory [online]. ©2013 [cit. 2013-04-

18]. Dostupné z: http://www.relaxfactory.cz/saunovani.html 



91 

 

[44] ČESKÁ POŠTA. Roznáška informačních/propagačních materiálů. Česká pošta 

[online]. ©2013 [cit. 2013-04-30]. Dostupné z: 

http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/reklamni-letaky/roznaska-propagacnich-

materialu-id269/ 

[45] MONITOR. Ceník inzerce. Monitor-bk.cz [online]. ©2013 [cit. 2013-04-30]. 

Dostupné z: http://www.monitor-bk.cz/?page_id=17 

[46] KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Pojištění živnostníků – START PLUS. 

Kooperativa pojišťovna [online]. ©2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z:  

http://www.koop.cz/nase-produkty/pojisteni-malych-a-strednich-

podnikatelu/pojisteni-zivnostniku-malych-a-strednich-podnikatelu-start-plus/ 

 



92 

 

SEZNAM TABULEK, GRAF Ů A OBRÁZK Ů 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Počet obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 2008 – 2012 (Zdroj: [22]) . 31 

Tabulka 2: Počet obyvatel v okolí města Blanska k 31. 12. 2011 (Zdroj: [23]) ............. 31 

Tabulka 3: Struktura obyvatel ČR v roce 2011 (Zdroj: [24]) ......................................... 31 

Tabulka 4: Struktura obyvatel okresu Blansko v roce 2011 (Zdroj: [21]) ...................... 32 

Tabulka 5: Nominální mzda v ČR v letech 2010 – 2012 (Zdroj: [26]) .......................... 32 

Tabulka 6: Průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

[28]) ........................................................................................................................ 33 

Tabulka 7: Průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích v roce 2011 (Zdroj: [29]) ............. 34 

Tabulka 8: Vývoj sazeb DPH od roku 1993 (Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ................................................................ 39 

Tabulka 9: Ceník saun (Zdroj: vlastní zpracování) ........................................................ 58 

Tabulka 10: Ceník masáží (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................... 59 

Tabulka 11: Celkové náklady na propagaci (Zdroj: vlastní zpracování) ........................ 61 

Tabulka 12: Náklady na letákovou kampaň v nákladu 15 000 kusů (Zdroj: vlastní 

zpracování) .............................................................................................................. 62 

Tabulka 13: Zřizovací výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................. 67 

Tabulka 14: Výdaje na zařízení prostor (Zdroj: vlastní zpracování) .............................. 67 

Tabulka 15: Výpočet úroků (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................ 70 

Tabulka 16: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů) .......................................................... 71 

Tabulka 17: Ostatní výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) ................................................. 72 

Tabulka 18: Celkové výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................... 73 

Tabulka 19: Průměrná cena vstupu (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 75 

Tabulka 20: Průměrná návštěvnost – reálná varianta (Zdroj: vlastní zpracování) ......... 75 

Tabulka 21: Průměrná návštěvnost – optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 76 

Tabulka 22: Průměrná návštěvnost – pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 76 

Tabulka 23: Výpočet tržeb za prodej služeb (Zdroj: vlastní zpracování) ....................... 77 

Tabulka 24: Výpočet průměrné ceny za masáž (Zdroj: vlastní zpracování) .................. 77 

Tabulka 25: Výpočet tržeb za prodej služeb – masáží (Zdroj: vlastní zpracování) ........ 78 



93 

 

Tabulka 26: Průměrné tržby za prodej služeb – občerstvení (Zdroj: vlastní zpracování)

 ................................................................................................................................ 78 

Tabulka 27: Průměrné tržby za prodej zboží (Zdroj: vlastní zpracování) ...................... 78 

Tabulka 28: Celkové tržby v prvních třech letech činnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 79 

Tabulka 29: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušené podobě pro roky 2013 – 2015 (Zdroj: 

vlastní zpracování) .................................................................................................. 80 

Tabulka 30: Rozvaha ve zjednodušené podobě k 31. 12. pro první 3 roky činnosti 

[tis. Kč] (Zdroj: vlastní zpracování) ....................................................................... 81 

Tabulka 31: Odpisy majetku (Zdroj: vlastní zpracování) ............................................... 82 

Tabulka 32: Cash-flow pro první 3 roky činnosti [v tis. Kč] (Zdroj: vlastní zpracování)

 ................................................................................................................................ 83 

Tabulka 33: Časový harmonogram (Zdroj: vlastní zpracování) ..................................... 84 

 

Seznam grafů 

Graf 1: Průměrná měsíční mzda v ČR za období 3/2010 - 4/2012 (Zdroj: [27]) ........... 33 

Graf 3: Míra nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a ČR v letech 2005 – 2013 (Zdroj: 

[33]) ........................................................................................................................ 36 

Graf 4: Vývoj míry inflace v letech 2007 – 2012 (Zdroj: [35]) ...................................... 38 

Graf 5: Grafické zobrazení věkové struktury a pohlaví respondentů (Zdroj: vlastní 

zpracování) .............................................................................................................. 44 

Graf 6: Procentuální zastoupení skupin zákazníků (Zdroj: vlastní zpracování) ............. 74 

Graf 7: Byl/a jste někdy ve wellness centru? (Zdroj: vlastní zpracování) ........................ 9 

Graf 8: Pokud navštěvujete wellness centra, jak často? (Zdroj: vlastní zpracování) ....... 9 

Graf 9: Preferujete samostatná wellness centra nebo pobyty ve wellness hotelích? 

(Zdroj: vlastní zpracování) ...................................................................................... 10 

Graf 10: Jaké služby využíváte nejčastěji při návštěvě wellness centra? (Zdroj: vlastní 

zpracování) .............................................................................................................. 10 

Graf 11: Uvítal/a byste otevření nového wellness centra v Blansku? (Zdroj: vlastní 

zpracování) .............................................................................................................. 11 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Porterův pětifaktorový model (Zdroj: [11]) ................................................. 21 



94 

 

Obrázek 2: SWOT analýza (Zdroj: [13]) ........................................................................ 23 

Obrázek 3: Marketingový mix (Zdroj: [14, s. 70]) ......................................................... 25 

Obrázek 4: Schématické vztahy ve funkcionální struktuře (Zdroj: [15, s. 38]) .............. 26 

Obrázek 5: Maticová organizační struktura (Zdroj: [16]) .............................................. 27 

 



95 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Marketingový průzkum .................................................................................. 96 

Příloha 2: Smlouva o nájmu nebytových prostor ............................................................ 99 

Příloha 3: Dispoziční řešení wellness centra ................................................................ 101 

Příloha 4: Cenová nabídka na tisk letáků ...................................................................... 102 

Příloha 5: Cenová nabídka na realizaci wellness centra ............................................... 103 



 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Marketingový průzkum  

97%

3%

ano

ne

  

Graf 6: Byl/a jste někdy ve wellness centru? (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 7: Pokud navštěvujete wellness centra, jak často? (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 8: Preferujete samostatná wellness centra nebo pobyty ve wellness hotelích? 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9: Jaké služby využíváte nejčastěji při návštěvě wellness centra? (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 



 

 

82%

18%

ano

ne

 

Graf 10: Uvítal/a byste otevření nového wellness centra v Blansku? (Zdroj: vlastní 

zpracování) 



 

 

Příloha 2: Smlouva o nájmu nebytových prostor 

 

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 

podle § 663 a následujících ob čanského zákoníku 

 

Manželé Pavel Ondroušek, r. č. 620313/1234 a Renata Ondroušková, r. č. 665425/1234, 
oba trvale bytem Blansko, Komenského 5, 678 01 
(dále jen pronajímatel) 
 
a 
 
firma Almost Paradise s.r.o., zastoupená jednatelem společnosti Bc. Jitkou 
Ondrouškovou, IČ: 12345678, Komenského 3, 678 01 
(dále jen nájemce) 
 
uzavřeli dne 1. července 2013 tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor.  

 
I. 

Pronajímatel je výlučným vlastníkem domu číslo popisné 83 v ulici Komenského 3. 
Tato skutečnost je zapsána na listu vlastnictví číslo 3148 pro katastrální území Blansko 
u Katastrálního úřadu v Blansku. 
 

II.  
Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci do užívání nebytové 
prostory v suterénu domu uvedeného v článku I. této smlouvy. 

 
III.  

Nájemce se touto smlouvou zavazuje užívat shora uvedené nebytové prostory výhradně 
pro provozování wellness zařízení. 
 

IV.  
Nájem se touto smlouvou sjednává na dobu určitou, a to od 1. července 2013 na 10 let. 
Pokud nebude v termínu 6 měsíců před ukončením této doby určité dána výpověď 
jednou ze smluvních stran, prodlužuje se tato smlouva na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců. 

 
V. 

Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem pronajímaných nebytových prostor 
a v tomto stavu je bez výhrad přebírá. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje odevzdat 



 

 

pronajaté prostory pronajímateli ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení. 

 
VI.  

Nájemné za nájem nebytových prostor vymezených v článku I. této smlouvy bylo touto 
smlouvou dohodnuto ve výši 45 000 Kč (slovy čtyřicetpět tisíc korun českých) měsíčně. 
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli vždy nejpozději do 20. dne každého 
kalendářního měsíce na běžný kalendářní měsíc, a to převodním příkazem na číslo účtu: 
861151050239/0100. V ceně za pronájem jsou zahrnuty náklady za spotřebované a teplo a 
vodu. 
 

VII. 
Pronajímatel uděluje nájemci souhlas se zřízením sídla firmy Almost Paradise s.r.o. 
v pronajatých prostorách. 

 

VIII. 

Oba účastníci shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím 
obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Blansku, dne 1. 7. 2013 
 
 
 
……………………………….. 
 
 
………………………………..                             ....................................................... 
 Pavel Ondroušek                                                             Bc. Jitka Ondroušková 
 Renata Ondroušková 
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