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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu podnikatelského plánu na 

založení fitness centra s posilovnou a kondičními tréninky. Teoretická část je zaměřena 

na základní informace o podnikatelském plánu. Návrhová část je pak aplikována na 

konkrétní podnikatelský plán pro založení fitness centra. 

Abstract 

The theme of the thesis is the proposal of a comprehensive business plan to establish a 

fitness center with gym and fitness training. The theoretical part focuses on the basic 

information about the business plan. The concept part is then applied to a specific 

business plan for the establishment of fitness centers. 
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Podnikatelský plán, založení podniku, podnikání, podnik, náklady, výnosy, tržby, 

fitness, sportovní činnost.  

Key words 
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fitness, sport´s activities. 
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ÚVOD 

Pro závěrečnou diplomovou práci jsem si zvolila téma podnikatelský záměr pro 

založení fitness centra ve Ždánicích. Velkou roli při výběru hrála skutečnost, že jsem 

sportovec tělem i duší, a nelíbí se mi stávající stav sportovního prostředí ve mém 

rodném městečku. Pro dnešní dobu je v České republice typické, že fyzická kondice 

občanů není příliš v dobrém stavu. Lidé nevěnují dostatečnou pozornost svému zdraví a 

životnímu stylu. Víc jak 60% obyvatel v České republice trpí nadváhou.  Kromě 

nadváhy trpí lidé dalšími civilizačními chorobami (cukrovka, revmatická onemocnění, 

deprese, únavový syndrom, Alzheimerova a Parkinsonova choroba). Tyto choroby jsou 

zapříčiněny nevhodnou stravou, způsobem stravování a nevhodným způsobem života. A 

právě způsob života a nedostatek pohybu spolu jdou ruku v ruce. Pokud by se lidé nad 

sebou zamysleli, jak jedí, jak málo se hýbou, netrpěli by těmito chorobami a národ by 

byl zdravější.  

V posilovně nebude pouze řada strojů na posilování, ale bude zde také možnost 

chodit do funkčních tréninků, při kterých se zapojuje co největší množství svalu a kdy 

se posiluje pouze s vlastní vahou. Funkční tréninky jsou v dnešní době velmi žádané, a 

proto by byla velká škoda, kdybych tuto aktivitu nezařadila do programu. Největším 

finančním zatížením bude nákup potřebného vybavení do tělocvičen. Dále budou muset 

být zrekonstruovány prostory a vybudovány šatny a sprchy. V práci bude plán sestaven 

postupně podle doporučených kroků. Bude sestaven marketingový mix, finanční plán 

s vyčíslením zisku, analýza rizik a budoucí rozvoj fitness centra. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je na základě teoretických poznatků a provedených analýz navrhnout 

ucelený podnikatelský plán na zřízení organizace, poskytující služby v oblasti sportu, 

kondičním posilováním a kondičními tréninky. Dílčí cíle zahrnují analýzu vnitřního a 

vnějšího okolí, sestavení rozpočtu, určení zdrojů financování, odhad tržeb, vyčíslení 

zisku a analýza rizik. 

Metody zpracování 

V práci budou použity metody jak obecné, tak i speciální. Pro analýzu okolí budou 

použity SWOT, SLEPT analýzy Porterův model pěti sil. Dále budou použity metody 

rozpočtů a kalkulací. Na základě stanovené ceny, zjištěných nákladů a očekávané 

návštěvnosti bude sestaveno cash flow a výkaz zisku a ztráty. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části jsou uvedeny nezbytné teoretické poznatky a informace, které jsou 

základními kritérii pro tvorbu podnikatelského plánu. Jedná se zejména o vytvoření 

podnikatelského plánu, analýzu konkurence a zákazníků, tvorba marketingového plánu 

a v neposlední řadě sestavení realizovatelného finančního plánu na několik let dopředu. 

2.1 Metody zpracování 

Obecné metody 

Z obecných metod zpracování budou použity především metody analýzy, syntézy a 

analogie. 

- analýza – jde o rozdělení zkoumaného předmětu na jednotlivé prvky a vztahů 

mezi nimi. Po hlubším prozkoumání je nutné prvky opět sjednotit (syntetizovat).  

- syntéza – jde o sjednocení dílčích prvků a pochopení sjednocených částí jako 

celku. Syntéza je shrnutí prvků do původního celku. 

- analogie – jde o určitou míru podobnosti nebo shody. Spočívá ve shodě struktur 

a funkcí srovnávaných objektů.1 

Specifické metody 

Dotazníková šetření  

Jde o nejrozšířenější způsob marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí 

nástrojů a vhodně zvolené komunikace výzkumníka a dotazovaným. Tento kontakt 

může být přímý nebo zprostředkovaný. Při tvorbě dotazníku je potřeba si dávat pozor na 

jeho správné sestavení. Dotazník by měl být účelově technický, psychologický a 

srozumitelný. V dotazníku se dají použít následující typy otázek: otevřené (volné, 

nestandardizované), uzavřené (řízené, standardizované), kombinace obou možností.2 

 

                                                 

1 HINDLS, R. Ekonomický slovník. 2003 
2 FORET, M. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 2012, str. 39-55 
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Osobní dotazování 

Osobní dotazování (interview) má podobu rozhovoru tazatele pouze s jedním 

dotazovaným. Oproti dotazníkům je rozhovor finančně, časově a organizačně mnohem 

náročnější.3  

V obou dvou případech je nutné získat pravdivé odpovědí od dotazovaného. Důležitý 

je způsob kladení otázek. Správně položená otázka nevyvolá v respondentovi zmatek a 

nejistotu co ta otázka vlastně znamená. Dotazovaný by měl použít vlastní slova a 

myšlenky, bez toho aby mu byla vnucována nějaká odpověď. Respondent musí vyjádřit 

svůj vlastní názor a pocit. 

Finanční analýza, tržní analýza, SWOT analýza 

Zabývá se analýzou vnitřního a vnějšího okolí. Identifikuje faktory, které ovlivňují 

rozhodování a formulaci strategie firmy. Podrobnější problematika je na straně 21-25. 

Podnik 

Obchodník zákoník §5 definuje podnik: „Podnikem se pro účely tohoto zákoníku 

rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podnikání 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 

Podnik je funkčně a právně samostatný podnikatelský subjekt, sestávající se 

z hmotných, osobních i nehmotných složek. Činnost podniku spočívá v uspokojování 

potřeb jiných subjektů, jeho cílem je dosahování zisku.4 

Podnikání 

Podle obchodního zákoníku §2 jde o: „soustavnou činnost, prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 

Živnostenský zákon §2 uvádí následující definici: „živností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených zákonem.“ 

                                                 

3 FORET, M. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. 2012, str. 56. 
4 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2003, str. 453. 
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Podnikatel 

V obchodním zákoníku §2 je podnikatel: „fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo 

zahraniční.“ 

Podnikatel je podle tohoto zákona: 

- osoba zapsaná v Obchodním rejstříku, 

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštních předpisů. 

2.2 Právní formy podnikání 

Každý nově začínající podnikatel se na začátku musí rozhodnout, jakou právní formu 

si zvolí. V České republice existují dvě právní formy podnikání. Jedná se podnikání 

fyzických osob a podnikání právnických osob. 

2.2.1 Podnikání fyzických osob 

Podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, pouze za předpokladu, že 

splňuje podmínky stanovené zákonem. Jedná se o osoby provozující činnost, o osoby 

podnikající v zemědělství a o osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Pro 

podnikání je nutné získat živnostenské oprávnění. Podnikat lze jen na základě oprávnění 

nebo registrace vydané příslušným živnostenským úřadem, profesní komorou nebo 

jiným zákonem pověřeným orgánem.5 

                                                 

5 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
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Aby mohl podnikatel pro svou činnost získat živnostenské oprávnění, musí splňovat 

všeobecné a případně i zvláštní podmínky, které jsou stanoveny příslušným zákonem. 

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

- dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- trestní bezúhonnost. 

Zvláštní podmínky pro podnikání 

Jedná se o způsobilost, pokud je charakterem živnosti vyžadována. Živnosti se dle 

zákona dělí na ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti vznikají na základě ohlášení příslušnému orgánu. Dělí se na tří 

základní typy: 

- Řemeslné živnosti – podmínkou pro získání je výuční list, maturita v oboru, 

diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. 

- Vázané živnosti – pro jejich získání je podmínkou prokázání odborné 

způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. 

- Volná živnost – není potřeba žádné odborné způsobilosti. 

Koncesované živnosti vznikají a jsou provozována na základě správního rozhodnutí. 

Živnosti jsou osvědčeny výpisem z živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné 

způsobilosti je také podmínkou pro získání takovéto živnosti (koncese) i kladné 

vyjádření příslušného orgánu státní správy. 6 

2.2.2 Podnikání právnických osob 

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným akciová společnost, evropská společnosti a evropské hospodářské 

zájmové sdružení. 

                                                 

6 SRPOVÁ, J. a kol. Základy podnikání. 2010, str. 67. 
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V rámci diplomové práce se omezíme pouze na společnost s ručením omezeným, 

protože tato forma by byla z výše vyjmenovaných nejvíce reálná. 

Společnost s ručením omezeným je tvořena základním kapitálem, který skládají 

společníci, a za její závazky ručí společníci do výše svých upsaných, ale dosud 

nesplacených vkladů. 

Společnost může být založena jednou osobou. Společnost s jediným společníkem 

nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem v jiné společnosti 

s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nevýše tří 

společností s ručením omezeným. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společnost 

může mít nejvíce padesát společníků. Společníci ručí za závazky společnosti společně a 

nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků. Firma musí 

obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. 

Výše základního kapitálu společnosti musí být alespoň 200 000 Kč. Vklad společníka 

musí činit alespoň 20 000 Kč. 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 musí spolu 

s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost 

založena jedním zakladatelem, musí být základní kapitál splacen v plné výši.7 

Orgány společnosti: 

- Valná hromada – nejvyšší orgán. 

- Jednatelé – statutární orgán. 

- Dozorčí rada – kontrolní orgán. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jde o kolektivní orgán, v němž 

prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci. Zákon svěřuje valné hromadě 

výlučně rozhodovací pravomoci v klíčových záležitostech, např. změna stanov, snížení 

                                                 

7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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či zvýšení základního kapitálu, schválení účetní závěrky, jmenování a odvolání členů 

dozorčí rady a jednatelů.8 

Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok. Společník se zúčastňuje 

jednání valné hromady osobně, nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci. 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni všichni společníci, kteří mají 

alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva jinak. Každý 

společník má jeden hlas na každých 1000 Kč svého vkladu, neurčuje-li společenská 

smlouva jinak. 

Jednatelem může být fyzická osoba, která je plně způsobila k právním úkonům a 

splňuje podmínky provozování živnosti: 

- dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost, 

- splňuje podmínky podle §381 obchodního zákoníku, tj. nevykonává-li 

srovnatelnou funkci v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, 

nebo na kterou byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku. 

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. Jednatele jmenuje valná hromada. Jednateli náleží 

obchodní vedení.  

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů. Nahlíží do obchodních a účetních knih a 

jiných dokladů a kontroluje v nich obsažené údaje. Přezkoumává řádnou, mimořádnou a 

konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku. Podává zprávy valné hromadě. 9 

                                                 

8 Valná hromada. [online].  20. 1. 2014.  
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
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2.3 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemná koncepce podniku. Obsahuje mimo jiné cíle a 

strategie podniku, záměr a jeho přednosti, vymezení trhu, cílové skupiny, konkurenty, 

budování podniku, plánování obratu, hospodářského výsledku, financování aj.10  

Na začátku každého podnikání by měl stát dobrý nápad. Předpokladem je jeho reálná 

životaschopnost a jeho možného uplatnění na trhu. Sestavení plánu před začátkem 

podnikání může podnikateli lépe odhalit slabiny a silné stránky nápadu. Často také 

umožní předejít riziku možného neúspěchu hned na počátku. Správně sestavený plán by 

se měl skládat z několika hlavních částí, z nichž každá má své opodstatnění. Kapitoly 

podnikatelské plánu obvykle zahrnují vlastní popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy 

a vlastníků, určení potenciálních trhů, analýzu konkurence, marketingovou a obchodní 

strategii, realizační projektový plán a finanční plán. Neměly by chybět předpoklady 

úspěšnosti a rizika projektu, například formou SWOT analýzy.11 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku. 

Slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery, tak i pro externí investory. Napomáhá 

například při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho 

další plánovací činnost, slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke 

kontrole podnikatelských aktivit. Předem sestavení plán nám umožní zpětnou kontrolu 

splnění cílů a odhalení odchylek skutečných výsledků od předpokládaných.12 

2.3.1 Požadavky podnikatelského plánu 

Vzhledem k tomu, že podnikatelský plán je velmi často hodnocen investory, budoucími 

společníky nebo bankami, je potřeba je zaujmout a přesvědčit o správnosti jejich 

investice. Při zpracování podnikatelského plánu by měly být respektovány obecně 

platné zásady. 

                                                 

10 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003, str. 11. 
11 SRPOVÁ, J. a kol. Základy podnikání. 2010, str. 54-66. 
12 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007, str. 11-13. 
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- Srozumitelný – vyjadřovat se jednoduše, neprezentovat zbytečně mnoho 

myšlenek v jedné větě, přídavná jména vybírat opatrně. Pro přehlednost je 

vhodné sestavit tabulku. 

- Logický – skutečnosti v plánu na sebe musí navazovat, musí být podloženy 

fakty, tvrzení si nesmí odporovat. Časový průběh je vhodné znázornit graficky 

s doplněním harmonogramu, např. pomocí úsečkového diagramu. 

- Uváženě stručný – myšlenky či závěry je třeba uvést stručně, ovšem ne na úkor 

faktů.  

- Pravdivý a reálný – pravdivost údajů a reálnost predikovaného vývoje by měla 

být samozřejmostí. 

- Respektování rizika – podnikatelský plán je o budoucnosti. Podnikatelům dělá 

problém se dobře orientovat v současné realitě a předvídat budoucí vývoj. 

Respektování a identifikace rizik zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského 

plánu.13 

- Musí mít jasný užitek pro zákazníka. 

- Jasné odůvodnění, proč má produkt šanci prosadit se na trhu.14 

- Nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, nebýt však ani příliš 

pesimistický. 

- Nezakrývat slabá místa a rizika projektu. 

- Upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu. 

- Prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky. 15 

                                                 

13 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2012, str. 96. 
14 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003, str. 12. 
15 FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005, str. 309. 
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2.3.2 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí. Některé 

atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, až již je vypracováván pro 

jakýkoliv podnik nebo skupinu uživatelů.  

Podnikatelský plán se skládá z následujících částí: 

- titulní strana, 

- exekutivní souhrn, 

- analýza trhu, 

- popis podniku, 

- výrobní plán, 

- marketingový plán, 

- organizační plán, 

- hodnocení rizik, 

- finanční plán, 

- přílohy. 

Titulní strana 

Tato část shrnuje důležitost podnikatelského plánu pro získání potenciálních 

investorů. Obecně každý obsáhlejší dokument má identifikační část, nejčastěji právě 

titulní stranu s názvem dokumentu, případně i s podtitulem upřesňujícím charakter 

dokumentu, například s názvem podniku/živnosti, s určením místa a času/data vzniku, 

případně s označením autora dokumentu. 

Exekutivní souhrn 

Tato část by měla představovat jakýsi abstrakt celého podnikatelského plánu. Měla 

by čtenáře stručně, ale velmi výstižně informovat o podnikatelském záměru a 

charakteru podnikání, na čem vlastně celý plán stojí, jaké má cíle, jak bude realizován, 

co bude stát, co a kdy přinese vlastníkovi či investorovi, základní finanční data atd.  

Tato kapitola by měla obsahovat tyto kapitoly: 

- zakladatel/manažer – proč právě jím bude záměr úspěšně realizován, 
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- produkty a služby – vypichuje, čím jsou speciální a atraktivní pro trh, 

- trh – tržní výklenek, tržní příležitost, 

- silné stránky – výhody a kompetence podniku, 

- klíčová finanční data,  

- potřebné finanční zdroje. 

Exekutivnímu souhrnu by podnikatel měl věnovat značnou pozornost, jelikož právě 

tento dokument rozhoduje o tom, zda se investor bude dalšími částmi plánu zabývat či 

jej odmítne již na základě exekutivního souhrnu. 

Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu je stručně, ale výstižně a konkrétně popsáno, na 

čem náš celý plán stojí. Měla by zde být uvedena zákonná forma podnikání, vize, 

definování dlouhodobé strategie, produkty a služby, trhy, organizace podniku, 

podniková infrastruktura, kontaktní údaje atd.  

Analýza trhu 

Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by moli 

negativně ovlivnit úspěch našeho podniku. Dále obsahuje detailní analýzu odvětví 

z hlediska trendů a historických výsledků. Dále je vhodné do této kapitoly zahrnout 

přírodní faktory, politickou situaci, legislativní faktory apod. V neposlední řadě je zde 

uvedena analýza zákazníků na základě segmentace trhu. 

Externí prostředí 

K definování rozsahu trhu je důležité analyzovat tržní a obchodní prostředí, získat 

nové informace. K tomuto účelu slouží analýzy externího prostředí SWOT. 

Zákazníci 

Získání zákazníků je klíčovým úkolem, proto je důležité zodpovědět si otázky „kdo a 

proč? Za jakých podmínek a kolik?“ si náš produkt bude kupovat? 
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Konkurence 

Výsledkem analýzy konkurence by měly být informace a seznam našich hlavních 

konkurentů, spolu s nalezenými strategiemi a konkurenčních výhod. Zjistit možné 

hrozby či rizika budoucích konkurentů. Velmi důležité je, aby si podnik uvnitř podniku 

nastavil proces, který bude opakovaně sledovat trh a provádět analýzu konkurence, aby 

tento proces nebyl pouze jednorázovou záležitostí.16 

Poptávka 

Poptávka je množství výrobků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí 

koupit.17  

Analýza je jednou z nejdůležitějších a základních součástí vědeckých metod. 

Představuje rozložení konkrétního celku na jednotlivé části, ve kterém se postupuje od 

celku k částem a k jednotlivým složkám. 

„Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny 

prokazatelné faktory, o nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu síle 

a strategie podniku. Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné 

strategie či rozhodnutí o volbě nové strategie.“18 

SWOT analýza 

Analýza představuje komplexní hodnocení silných a slabých stránek firmy spolu 

s hodnocením příležitostí a hrozeb (Obrázek 1).19 

Její název je odvozen od počátečních písmen čtyř anglických slov: S-Strengths/silné 

stránky, W-Weaknesses/slabé stránky, O-Opportunities/příležitosti, T-Threats/hrozby. 

Výstup této analýzy by neměl být vyčerpávající seznam silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Cílem této analýzy je zjistit, co to pro naši firmu přináší a jak by se 

daly faktory využít v náš prospěch. 

                                                 

16 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007. 
17 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 2003, str. 453.  
18 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza. 2000, str. 3. 
19 KOTLER, F. Marketing management. 2001, str. 90. 
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Analýza vnějšího prostředí 

Jde o analýzu příležitostí a hrozeb. Firma musí sledovat rozhodující síly 

makroprostředí (demografické, ekonomické, technologické, politické, legislativní, 

sociální a kulturní), které ovlivňují zisky z jejího podnikání. Obchodní jednotka 

potřebuje rovněž vytvořit marketingový zpravodajský systém pro sledování a 

vyhodnocování důležitých vývojových trendů. Příležitostí může být oblast 

zákaznických potřeb, jejichž uspokojováním může firma profitovat. Hrozba vzniká na 

základě nepříznivého vývojového trendu ve vnějším prostředí.20 

Analýza by měla podniku odkrýt příležitosti na trhu, co trh nabízí, ale také jaká 

reálná nebezpečí by mohla nastat. Je dobré o nich vědět, předvídat, počítat s nimi, ale 

hlavně na ně umět rychle reagovat.21 

Analýza vnitřního prostředí 

Jedna stránka problému je rozpoznat atraktivní příležitosti a druhá je mít schopnosti 

tyto příležitosti využít. Proto je třeba u každého podniku pravidelně vyhodnocovat její 

silné a slabé stránky.22 

Slouží k posouzení úrovně a kvality podnikového mikroprostředí. Jejichž pomocí si 

může podnik vyhodnotit své přednosti a nedostatky ve všech faktorech, které je 

ovlivňují.23   

                                                 

20 KOTLER, F. Marketing management. 2001, str. 90. 
21 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 44. 
22 KOTLER, F. Marketing management. 2001, str. 92. 
23 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 44. 
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S-T strategie: 

použití silných stránek 

pro zamezení hrozeb 

W-T strategie: 

vývoj strategií, díky 

nimž je možné omezit 

hrozby, ohrožující 

slabé stránky 

 

Obrázek 1 - SWOT analýza 

Zdroj: http://www.manazment-kvality.szm.com/swot.html 

SLEPT analýza 

Jedná se o analýzu makrookolí. Tato analýza se zaměřuje na tyto faktory: 

- sociální – patří sem zejména změny životního stylu, zlepšování životního 

prostředí, 

- legislativní – jsou dány existencí legislativní omezení, regulací, zákony, 

- ekonomické – ekonomický růst, úroková míra, devizové kurzy, míra inflace, a 

další makroekonomické indikátory, 

- politické – politická stabilita, 

- technologické – růst technologických změn, nové výrobní možnosti.24 

 

                                                 

24 VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 2012, str. 299. 

http://www.manazment-kvality.szm.com/swot.html
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Porterův model pěti sil 

Úkolem manažerů je analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a odhalit příležitosti 

či ohrožení podniku, jak se vyskytnou, a formulovat odpovídající strategie. Tento model 

vyvinul E. Porter z Harward School of Business Administration a zaměřuje se na 

analýzu: 

- rizika vstupu nových konkurentů, 

- rivality mezi stávajícími podniky, 

- vyjednávací síla zákazníků, 

- vyjednávací síla dodavatelů, 

- hrozby vstupu substitutů. 

Podle Portera tyto síly působí silněji uvnitř podniku. V tomto modelu může silná 

konkurence vypadat jako hrozba, neboť snižuje zisk. Slabá konkurence zase může 

naopak působit jako příležitost, protože s nimi může podnik dosáhnout vyššího zisku. 

Uvedené konkurenční síly ovlivňují nejen vývoj podniku, ale i vývoj mikookolí, a 

mohou se v průběhu času měnit. Proto je důležité toto prostředí neustále sledovat a 

reagovat na změny.25 

Marketingový plán  

Jedná se formulaci strategického plánu, jakým způsobem se chce podnik prosadit na 

trhu a být konkurenceschopný. Přístupem pro sestavení strategického plánu je 

marketingový mix, tzv. 4P. 

Marketingový mix 

Marketingový mix je nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Využívá se 

k dosažení svých marketingových cíl-, sestavuje se podle možností podniku a dá velmi 

snadno měnit. Jedná se o soubor nástrojů, jejichž prostřednictvím může marketing 

ovlivňovat tržby. Tradiční nástroje marketingového mixu se označují jako 4P:  

                                                 

25 DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 2001, str. 17. 
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- produkt (product) – úroveň poskytovaných služeb, doplňkové služby, technická 

úroveň, 

- cena (price) – ceník, slevy, platební podmínky, 

- distribuce, místo (place) – distribuční cesty, pokrytí trhu, zásoby, doprava, 

- propagace (promotion) – reklama, podpora prodeje, PR. 26 

Produkt 

Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu. Představuje to, co chceme 

na trhu směnit. Je to cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby, ke splnění 

přání a co lze nabízet ke směně. Produktem mohou být nejen fyzické předměty, ale i 

služby, osoby, místa, zážitky, myšlenky, a mnohé další hmotné i nehmotné věci. 

Rozlišují se tři základní úrovně produktu: 

- jádro – představuje hlavní užitek, hodnotu, kterou je produkt schopen 

zákazníkům poskytnout, 

- reálný produkt – jedná se především o kvalitu, patří mezi hlavní nástroje 

budování pozic na trhu (životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, 

ovladatelnost), 

- rozšíření produkt – vylepšují zákazníkovi pohled na daný produkt, přesvědčují 

ho o koupi. Jde většinou o výhodné služby spojené s koupí, doprava 

k zákazníkovi, poradenství, instalace, apod. 

Životní cyklus (Obrázek 1) se obvykle dělí na 4 fáze: zavádění, růst, zralost a 

úpadek. Tyto 4 fáze se navzájem od sebe liší objemem a strukturou nákladů, objemem a 

tempem růstu prodeje, dosahování zisku apod. 27 

                                                 

26 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 83 
27 Tamtéž str. 87-90. 
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Obrázek 2 - Životní cyklus výrobku 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby 

Cena 

Rozumí se tím to, co požadujeme za nabízený produkt. Je to vyjádření jeho směnné 

hodnoty. Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou flexibilitou. Lze ji 

okamžitě měnit. K základním způsobům stanovení ceny počítáme: 

- cena založená na nákladech – pomocí kalkulačních postupů vyčíslujeme 

náklady na výrobu a distribuci produktu, 

- cena na základě poptávky – vychází z objemu prodeje v závislosti na různé výši 

ceny a zejména změny poptávky při změně ceny, 

- cena na základě cen konkurence – při srovnatelných produktech konkurence 

může stanovit srovnatelnou cenu, 

- cena podle marketingových cílů – podle toho, čeho chce na trhu dosáhnout, 

- cena podle vnímané hodnoty produktem zákazníkem – opírá se o znalost 

hodnoty, kterou zákazník připisuje produktu.28 

Je také potřeba si položit otázku, jak vysokou cenu je třeba za svůj výrobek nebo 

službu požadovat? Při nastavení příliš nízké ceny se může objevit řada nevýhod: 

- přitahování špatných zákazníků, 

                                                 

28 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 95. 



28 

 

- přitahování konkurence, 

- vnímání produktu jako méně hodnotný, nekvalitní. 

Naopak při stanovení příliš vysoké ceny hrozí, že podnik přijde o tržby a zákazníky. 29 

Distribuce 

Místem v marketingu rozumíme proces distribuce produktu z místa jeho vzniku do 

místa prodeje zákazníkovi. Prodej je možno zprostředkovat přímo, tzv. přímá 

distribuce. Další cesta je pomocí distribučních zprostředkovatelů, tzv. nepřímá 

distribuce. 

Distribuční síť může být tvořena až třemi skupinami subjektů: 

- výrobci, 

- distributoři, 

- podpůrné organizace. 30 

Distribuci lze v dnešní době provádět obrovským množstvím způsobů: 

- intranet, 

- extranet, 

- webové stránky, 

- e-mail, 

- výměna zboží mezi podniky, 

- televize, noviny 

- teleshopping, telemarketing a další.31 

Distribuce má také své funkce: 

- doprava, 

- reklama, 

- podpora prodeje, 

                                                 

29 KOTLER, F. Marketing od A do Z. 2003, str. 16. 
30 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 103. 
31 KOTLER, F. Marketing od A do Z. 2003, str. 28. 
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- skladování, 

- nákup a prodej, 

- financování.32 

Propagace 

Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům, obchodním partnerům i 

klíčovým stakeholderům informace především o svých produktech, jejich cenách i 

místech prodeje. Při této činnosti se v současnosti používají kromě reklamy také další 

nástroje. Jedná se o podporu prodeje, vztahy s veřejnosti, tzv. PR, osobní prodej, a 

přímý marketing. Jde o nejviditelnější část marketingové mixu.33 

Operační plán 

Vzniká na základě rozpracované strategie podnikatelského záměru, jeho realizace 

v čase, do podoby operačních detailů a jejich vzájemných souvislostí. Jde tedy 

v podstatě o projektové zpracování realizace podnikatelského plánu, tedy kroků a 

časového vymezení činností.34 

Identifikace cílů 

Každý cíl, který si firma zvolí, by měla sestavena a podléhat SMART. Tento název je 

sestaven z prvních písmen pěti anglických slov: 

- S - specific – přesně popsané, 

- M - measurabel – měřitelné, 

- A - achievabel – atraktivní, akceptovatelné, 

- R - realistic – reálné, 

- T - timed – termínované.35 

 

 

                                                 

32 SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 2003, str. 144. 
33 FORET, M. Marketing pro začátečníky. 2008, str. 113. 
34 KORÁB, V. Podnikatelský plán. 2007, str. 85. 
35 SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011, str. 18. 
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Personální zdroje 

Zařazení této kapitoly do podnikatelského plánu záleží na typu podnikání. V případě 

rozsáhlejších plánů vyžaduje realizace větší pracovní tým, využití specialistů. V tomto 

případě je potřeba personální oblast záměru detailněji zpracovat a prezentovat kdo a 

v jakém počtu bude pokrývat danou činnost, jakou musí mít kvalifikaci, jakým 

způsobem budou na tyto pozice pracovníci hledáni, jaké budou jejich odměny, benefity, 

osobní náklady atd. 

Finanční plán 

Finanční plánování je dlouhodobé rozhodování, kde je nezbytné uvažovat s faktorem 

času, rizikem změn po dobu přípravy i realizace projektu. Efektivnost celé činnosti 

podniku velice výrazně ovlivňuje dlouhé období a je náročné na komplexní znalost 

interních a externích podmínek, za kterých se investice uskutečňuje a ve kterých bude 

působit. 36 

Finanční analýza 

Představuje významnou součást finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou 

vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je úzce spojena 

s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace pro rozhodování 

prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvaha, výkaz zisku a ztrát a přehledu 

peněžních toků (cash flow). Smyslem finanční analýzy je provést diagnózu finančního 

hospodaření podniku a podchytit všechny jeho složky. 37 

Zdroje financování 

Každý podnik stojí z obecného hlediska před dvěma základními otázkami: Jakým 

způsobem je možno opatřit finanční prostředky? Do kterých aktiv a kolik prostředků a 

za jakých podmínek by podnik měl investovat? 

                                                 

36 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. 1999, str. 181. 
37 Tamtéž str. 91. 
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Zdroje lze členit podle vlastníka zdroje (vlastní, cizí) a podle doby jejich splatnosti 

(krátkodobé, dlouhodobé). Graficky toto členění prezentuje následující schéma (Schéma 

1).38 

 

Schéma 1- Rozdělení finančních zdrojů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výnosy 

Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností 

za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

zaplacení. 

Výnosy podniku tvoří: 

- provozní výnosy – tržby z prodeje, 

- finanční výnosy – z investic, cenných papírů, vkladů, 

- mimořádné výnosy – např. prodejem odepsaných strojů.  

Náklady 

Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání 

výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku. Pokus jsou 

výnosy > náklady, jde o zisk, pokud je tomu naopak, hovoříme o ztrátě.  

 

                                                 

38 RŮČKOVÁ, P. Finanční management. 2012, str. 48. 
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Náklady podniku tvoří: 

- běžné provozní náklady – spotřeba materiálu, energie, osobní náklady, 

- odpisy dlouhodobého majetku, 

- ostatní provozní náklady, 

- finanční náklady – úroky a jiné finanční náklady, 

- mimořádné náklady – např. dary, odměny. 39 

Kalkulace nákladů a výnosů 

Kalkulací se rozumí způsob stanovení předpokládané výše hodnotové veličiny na 

konkrétní výkon. Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy výkonů, které podnik 

provádí.  

Náklady se v praxi přiřazují: 

- podle způsobu stanovení nákladového úkolu – jednicové, režijní, 

- podle jejich závislosti na objemu výkonů – variabilní, fixní, 

- podle rozhodování – relevantní, irelevantní.40 

Cash flow 

Cash flow, tzv. peněžní toky se vymezují jako porovnání příjmů a výdajů v oblasti 

vnitřního financování podniku. Je výsledkem procesu bilancování příjmů a výdajů 

v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Za tyto činnosti se považují zejména 

hlavní výdělečná činnost, investiční činnost a finanční aktivity podniku. Cílem je zajistit 

rovnovážný stav mezi prostředky a zdroji a zajistit likvidní prostředky pro zamýšlený 

rozvoj podnikatelských aktivit a na úhradu podnikových závazků.41 

Rozpočetnictví 

Rozpočetnictví patří mezi hlavní nástroje finančního a vnitropodnikového řízení. Je 

zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, hospodářského výsledku, příjmů a 

                                                 

39 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 2003, str. 67. 
40 KRÁL B.a kol. Manažerské účetnictví. 2010, str. 124-127. 
41 Tamtéž str. 58. 
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výdajů, které vyplývají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku, a na kontrolu 

těchto cílů.42 

Rozpočtová výsledovka 

V7sledek hospodaření se tradičně považuje za základní rozpočtové kritérium. 

Nejvýznamnější část rozpočtové výsledovky je rozpočet zisku nebo ztráty z hlavní 

výdělečné činnosti. Jeho základ tvoří rozpočet výnosů, který je odvozen od plánu 

prodeje, a na něj navazující tři typy rozpočtu nákladů: 

- rozpočet jednicových nákladů, 

- rozpočet přímých nákladů konkrétního výkonu, 

- rozpočet režijních nákladů.43 

Hodnocení rizik  

Každý podnikatelský plán je spojen s riziky. Riziko má dvě stránky, pozitivní a 

negativní. Pozitivní stránky se spojuje s nadějností úspěchu, uplatněním na trhu a 

dosažením vysokého zisku. Negativní stránka se projevuje nebezpečím dosažení horších 

hospodářských výsledků, než jsme předpokládali, případným vznikem ztráty, či 

v krajním případě až bankrotem. Obecně by se podnikatelské riziko dalo chápat jako 

nebezpečí, že skutečně dosažené hospodářské výsledky podnikatelské činnost, se budou 

odchylovat od výsledků předpokládaných. 

Rizika lze třídit na: 

- podnikatelské a čisté, 

- systematické a nesystematické 

- vnitřní a vnější, 

- ovlivnitelné a neovlivnitelné, 

- primární a sekundární, 

- ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu. 

Dle věcné náplně se rizika dělí: 

- technicko-technologická, 

                                                 

42 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 200š, str. 117. 
43 KRÁL B.a kol. Manažerské účetnictví. 2010, str. 280. 
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- výrobní, 

- ekonomická, 

- tržní, 

- finanční, 

- legislativní, 

- politická, 

- environmentální, 

- spojená s lidským činitelem, 

- informační, 

- zásahy vyšší moci. 44 

Jestliže jsme rizika identifikovali, navrhneme preventivní opatření, která nám pomohou 

snížit dopady rizik. 

- diverzifikace – rozšiřování výrobního programu, 

- dělení rizika – na dva a více účastníků, kteří se společně podílejí na realizaci 

projektu, 

- transfer – přesun rizika na jiné subjekty, 

- pojištění – negativní důsledky rizika budoucí nepříznivé situace se přenášejí na 

pojišťovnu, která kryje tyto škody podle podmínek sjednaných v pojistné 

smlouvě, 

- etapová příprava a realizace – spočívá v rozčlenění projektu do několika etap.45 

Přílohy 

Doplňují a upřesňují podnikatelský plán. Může obsahovat tyto dokumenty: 

- životopisy klíčových osobností, 

- výpis z obchodního rejstříku, 

- analýzu trhu, 

- právy, články a pojednání z novin a časopisů o trhu a produktu, 

- podklady z finanční oblasti, 

- obrázky výrobků a prospekty, 

                                                 

44 FOTR, J. Podnikatelský záměra investiční rozhodování. 2005, str. 135-140. 
45 SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011, str. 32. 
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- technické výkresy, 

- smlouvy.46 

2.4 Kardiofitness 

Pravidelná fyzická aktivita se uplatňuje jako prevence některých civilizačních 

onemocnění a je zároveň pevnou součástí léčby již projevených onemocnění. Správně 

vedené cvičení představuje neoddělitelnou součást komplexní léčby nemocných. 

Nemocní mají stejná práva jako zdraví lidé. Zaslouží si taková rehabilitační opatření, 

aby jejich život byl tak kvalitní, jak jen to je možné. Cvičení jsou nedílná součást léčby 

mající za cíl uzdravit nemocného a co nejvíce ho přiblížit k jeho dřívější fyzické, 

psychické a sociální úrovni. 

Kardiofitness pomáhá při: 

- srdečně cévních onemocnění, 

- poruch metabolismu, 

- poruch pohybového aparátu, 

- psychických potížích. 

Během cvičení se organismus adaptuje na fyzickou zátěž. Zapojuje takový počet 

vlásečnic, jaké vyžaduje látková výměna. V klidu se zapojuje pouze 5% vlásečnic. Při 

svalové kontrakci probíhají chemické děje, které směřují k získání potřebné energie. 

Reakce těla je u každého člověka jiné. Vždy záleží na tom, jak moc je trénované. Čím 

více jsme trénovaní, tím menší změny se odehrávají v našem těle. Pokud jsme 

adaptovaní na zátěž, dokáže naše tělo efektivněji reagovat na zatížení. Změny pozitivně 

působí na udržování tlaku a tepové frekvence. Proto se pravidelný pohyb stává nedílnou 

součástí boje proti civilizačním chorobám (nadváha, cukrovka druhého typu, srdečně-

cévní onemocnění). 

 

                                                 

46SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán a strategie. 2011, str. 33. 
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Nejvýznamnější změny, které se dějí při zátěži: 

- zvýšení krevního tlaku a zrychlení pulsu, 

- vyplavení hormonů nadledvin, 

- rozšíření cév, 

- rozšíření průdušek a zrychlení dechu, 

- změny pH vnitřního prostředí (vznik kyseliny mléčné), 

- zbytnění svalových vláken, 

- posílení imunitního systému.47 

2.4.1 Kondiční posilování 

Kondiční posilování je jednou z forem tělesných cvičení, kdy pomocí opakováním 

cviků v sériích dle tréninkového plánu se zátěží, nebo jen s hmotností svého těla se 

zvětšuje objem svalových vláken. Tím se svaly zpevňují a tvarují. Zároveň tím stoupá 

velikost síly. Kombinace kondičního posilování se strečinkem napomáhá k odstranění 

svalových dysbalancí. Pravidelné a správně prováděné cvičení napomáhá ke tvarování 

postavy. Kondiční posilování se též používá jako poúrazová rehabilitace, při atrofii 

svalstva nebo v kombinaci s aerobní zátěží jako účinný prostředek ke snižování 

nadváhy.48 

2.4.2 Funkční trénink 

Funkční trénink je způsob, kterým cvičili atleti již před stovkami let. Dnes se k němu 

využívá celá řada nových pomůcek a poznatků.  

„Funkční trénink je promyšlená pohybová příprava na náš život tam venku.“ 

Funkční trénink je aktivita, při které zapojíme najednou co největší množství 

svalových skupin s co největším napodobením běžných denních aktivit cvičence. 

Jednoznačně jde o individuální záležitosti. Jinak bude vypadat trénink basketbalisty a 

                                                 

47 DÝROVÁ, J., LEPKOVÁ, H. Kardiofitness vytrvalostní aktivity v každém věku. 2008. 
48 Kondiční posilování. [online]. 6. 5. 2014. 
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jinak sportovního lezce. Basketbalista bude potřebovat velké zrychlení a výskoky a 

lezec maximální sílu po co nejdelší dobu. 

Funkční trénink lze využít u většiny lidí, nemusejí být vždy specializovaní na přesný 

sport. Specializace může být i na největší cílovou skupinu – většina civilizace celý den 

sedí, občas jdeme do schodů či zvedáme různé předměty. I na tyto situace se můžeme 

připravit tak, abychom je zvládli lépe.49 

                                                 

49 Funkční trénink. [online]. 6. 5. 2014. 



3 Aktuálnost tématu 

Téma správného cvičení a kardiofitness je v posledních letech velmi žádaná 

sportovní disciplína. Sousta lidí se začala uvědomovat, že jejich život závisí nejen na 

penězích, ale také na jejich zdravotním stylu. Populaci negativně ovlivňují civilizační 

choroby (cukrovka, vysoký krevní tlak, nadváha, apod.). Správným a pravidelným 

cvičením se tyto problémy dají zmírnit, v lepším případě odstranit. Tento obor má také 

velkou šanci do budoucna, protože tělovýchova a zdravý životní styl čím dále více 

podporován a dotován z fondů. V zemích jako je Amerika, Austrálie, Kanada se sport 

rychle vyvíjí a je podporován státem. Tomuto se chce přiblížit také Evropa, a proto je 

zde možnost čerpat dotace na sportovní činnost. 

Ve Ždánicích je spousta zájemců o sport, i o posilovnu samotnou. Jako téměř 

v každém městě, tak i zde existuje organizace, jejíž založení se datuje k roku 1862. Je to 

organizace Sokol, a jako taková má stále své velké slovo i v současné době. 

V současné době již ve Ždánicích existuje instituce poskytující tělovýchovné služby 

tohoto charakteru. Jejím poskytovatelem je právě Tělovýchovná jednota Sokol Ždánice. 

Pověřeným správcem je pan Ing. Karel Berčák. Posilovnu vede již řadu dlouhých let, 

ale za jeho správcovské období se mnoho změn neudálo. Pro novou posilovnu by byly 

pronajímány prostory od TJ Sokol Ždánice. Jedná se o jednopodlažní budovu, kde jsou 

v suterénu umístěny sociální zařízení a v prvním podlaží samotná posilovna, kardio 

zóna a víceúčelový sál. Bohužel zde chybí sprchy a šatny, což je pro sport nezbytné. 

Pokud se mají lidé po cvičení kde osprchovat, nemusejí jít propocení domů a nepovede 

to k negativním zdravotním komplikacím. 

Systém vybírání poplatků také není zrovna šťastně zvoleno. Bohužel pan inženýr to 

má jako vedlejší činnost, kterou zajišťuje pro TJ Sokol Ždánice, a tím pádem nemá čas 

být tam celý den a hlídat si přicházející zákazníky. Zapisovací blog, ze kterého se 

následně vypočítá návštěvnost a částka, kterou má cvičící zaplatit, může být pro 

provozovatele nepřesná. Může se totiž stát, že pokud je zákazník v posilovně sám, tak 

se ani do bloku nezapíše a neplatí nic. Co se týče přístupu do posilovny, tak pan inženýr 

dá klíč od vstupní mříže a dveří každému, kdo nemá vůči posilovně dluh. Tyto klíče se 

pak točí mezi všemi zájemci, bohužel i těmi, kteří mají dluh. Zámky od dveří se každý 
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rok vyměňují, ale k nápravě některých lidí to nestačí. Posilovna, aerobní zóna i velký 

sál není také dostatečně uklízen, což vadí takřka všem návštěvníkům. 

Spoustě lidem zde také chybí možnost poradit se s někým jak správně cvičit, co 

cvičit, aby plně zapojovali svaly, které potřebují, jak upravit stravu a další věci ohledně 

zdravého životního stylu. V posilovnách se totiž často objevují špatně cvičící lidé, kteří 

ani nevědí, že cvičí špatně a zapojují jiné svaly, než ty které by zapojovány měly být, a 

přetěžují např. svaly krční a bederní páteře. Proto si mnohdy stěžují na bolesti těchto 

partií a někdy také toto přetěžování znamená omezení v pohyblivosti a oprostit se od 

jejich oblíbené pohybové aktivity.  

Z toho vyplívá, že k lepší návštěvnosti a využitelnosti zařízení je zde spousta věcí, 

které by k tomu mohli dopomoci. Nejedná se pouze o přebudování současného 

rozmístění strojů v prostoru, ale také zařazení nových pohybových aktivit, které jsou 

v dnešní době velmi populární a zábavné.  
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3.1 Analýza současného stavu 

V následující části diplomové práce se pokusím co nejpřesněji analyzovat jak vnější 

tak i vnitřní prostředí podnikatelského plánu. K tomu mi poslouží analýza SLEPT, která 

mi odrazí skutečnosti ohledně demografie obyvatelstva a jejich zvyklostí, legislativní 

povinnosti, ekonomické faktory ovlivňující podnikání, a neposlední řadě také politickou 

scénu a technologický pokrok. Další analýzou je Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Již z názvu vyplívá, že se jedná o síly, které přímo ovlivňují rozhodování 

podnikatelského subjektu. U zákazníků je důležité odhalit jejich potřeby a co 

nejpřesněji je pokrýt. Vyjednávací síla dodavatelů se v mém plánu odrazí jen u firem, se 

kterými budu velmi blízce spolupracovat. Dalšími třemi faktory jsou hrozba vstupu, 

hrozba substitutu a současná konkurence. Poslední analýzou je SWOT, kde se propojují 

jak vnitřní tak i vnější okolnosti. 

SLEPT analýza 

Sociální 

V místě provozování fitcentra, Ždánicích, bydlí podle nejnovějších údajů zjištěných 

ze Statistického úřadu 2 596 obyvatel. Z toho 1 301 můžu a 1 295 žen. Věková 

kategorie, na kterou se činnost orientuje, je od 15 let. V této kategorii je 1 776 

ždánických občanů. Celorepublikový trend v klesání počtu obyvatel se také projevuje 

ve ždánických číslech. Je to dáno malou porodností a vysokou úmrtností. Také se zde 

projevuje zvyšování hodnoty průměrného věku obyvatel. V České republice je 

průměrný věk obyvatel 41,3. Ve Ždánicích se tato hodnota pohybuje na 41,7 letech.  

Legislativa 

Tento rok to bude již deset let, co Česká republika vstoupila do Evropské unie. Tento 

vstup přinesl spoustu nových možností. I když se zdá, že tento krok přinesl pouze 

kladné kroky, ve všech odvětvích se značně zpřísnila pravidla hygieny, ekologie a 

bezpečnostních norem.  

Provozování fitcentra se řídí hned několika přísnými podmínkami. Provozovat toto 

zařízení lez několika způsoby. Podle zvoleného způsobu podnikání, závisí také 
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podmínky k získání podnikatelského oprávnění. Jako osoba samostatně výdělečně činná 

musím splňovat požadavky dle živnostenského zákona. Pokud se rozhodnu podnikat 

jako právnická osoba, tak naopak se musím řídit zákonem o obchodních společnostech a 

družstvech.  

Ať jako fyzická nebo právnická osoba budu odpovídat za škody způsobené třetím 

osobám na zdraví, životě a majetku. V rámci fitcentra musím vzít v úvahu odpovědnost 

za škodu dle občanského, obchodní a pracovního zákoníku. Další důležitá opatření se 

týkají BOZP, hygieny, požární ochrany, a také uzavřít licenční smlouvu s kolektivními 

správci OSA (ochranný svaz pro hudební autory, který je zastupuje na poli autorského 

práva) a INTERGRAM (kolektivní správa pro hudební umělce, výrobce zvukových a 

zvukově obrazových záznamů). 

Ekonomické 

I když se celý svět stále potýká s hospodářskou krizí, české ministerstvo financí 

odhaduje v následujících letech příznivý vývoj ekonomických ukazatelů. V letošním 

roce by HDP mělo stoupnout o 1,6%, následně v roce 2015 by mělo zrychlit na 2,5% a 

2,6% se očekává v roce 2016. Avšak podle pravidelných průzkumů ministerstva financí 

na základě sedmnácti tuzemských odborných institucí by česká ekonomika měla 

v průměru klesnout o 1,2%.50 

Procento nezaměstnanosti se v ČR pohybuje na 7%. V Jihomoravském kraji se 

nezaměstnanost oproti údajům z loňského roku zvedlo o 0,6 procentního bodu na 8,9 %. 

Bohužel v okrese Hodonín se sazby přehoupla přes 11%.51 

Státní dluh se již dlouhá léta pohybuje v červených číslech. Každoročním deficitem 

státního rozpočtu se jeho výše stále rychle zvyšuje. V roce 2013 se vyšplhal na hodnotu 

                                                 

50Česko vyhlíží rychlý ekonomický růst. Přijde za rok, předpovídá ministerstvo. [online]. 15. 1. 2014. 
51 Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji stoupla. Práci hledalo o 5000 lidí více. [online]. 15. 1. 2014. 
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1,68 mld Kč.52 Ve Ždánicích je však v roce 2012 evidován přebytek rozpočtu 4,2 mil 

Kč.53 

Daňové sazby prošli změnami v roce 2013, kdy se spodní sazba DPH zvýšila ze 14 

na 15% a horní z 20 na 21%. V letošním roce se změny sazeb nechystají, avšak nová 

vláda od roku 2015 plánuje zavedení třetí daňové sazby, pravděpodobně jen 

pětiprocentní. Tato sazby by se týkala knih, léků, dětských plen a výživ.54 

Další změna se týká měnového kurzu. Koncem roku ČNB uměle devalvovala 

korunu, což má za následek zdražení snad všeho, protože ČR velkou část produktů 

dováží. Pokud se podíváme na pohonné hmoty, tak se to na nich promítne ve zvýšení o 

50 až 80 haléřů na litr.55 Bohužel ceny produktů, především ropných, se v následném 

období mohou nepříznivě zvýšit a to kvůli Krymské krizi a událostem na Ukrajině.  

Daňová politika ČR 

Daň z příjmu 

Patří bezesporu mezi nejsložitější daně. Řídí se dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani 

z příjmu, která byla novelizována koncem roku 2013 a platnost nabývá od 1.1.2014. 

U fyzických osob se poplatníkem stává osoba, která: 

- má na území ČR bydliště, nebo se zde zdržuje po domu min. 183 dní. Tato 

osoba je tzv. rezident a daňový základ je ze všech jejich celosvětových příjmů. 

- se na území ČR zdržuje méně než 183 dní, tzv. nerezident. Těmto osobám se 

příjmy zdaňují pouze z příjmů dosažených na území ČR. 

Do příjmů, ze kterých se vybírá daň u fyzických osob, patří: 

- příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

- příjmy z kapitálového majetku, 

                                                 

52Rozpočet obce v roce 2012. [online]. 16. 1. 2014. 
53Státní dluh stoupl na 1,68 bilionu Kč. Každý Čech dluží 160 tisíc. [online]. 16. 1. 2014. 
54 Zvýšení DPH pro rok 2014, sazby daně z přidané hodnoty. [online]. 16. 1. 2014. 
55ČNB si mne ruce: Elektro už zdražuje, potraviny se přidají v lednu. [online]. 16. 1. 2014. 
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- příjmy z pronájmu, 

- ostatní příjmy.56 

Daň z přidané hodnoty 

Tato daň je nejvyšší příjmovou částkou do státního rozpočtu. Tato daň prošla 

v několika letech významnými změnami. Daň se dělí do dvou základních skupin. 

Snížená sazba se týká např. potravin, rostlin a semen, knih, zdravotnických prostředků a 

pomůcek pro zdravotně postižené. Základní sazba pak pokrývá zbytek zboží, které 

nepatří do kategorie snížené sazby.57 

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v ČR, jejíž obrat za posledních po 

sobě jdoucích 12 měsíců přesáhl 1 000 000 Kč, od 1.1.2015 to bude 750 000 Kč.58 

Poplatníkem se pak stává každá fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží a 

služby.   

Spotřební daň 

Řadí se mezi daně nepřímé, které jsou zaváděny buď za účelem regulace ceny 

vybraných komodit na trhu, nebo aby zvýšily příjem do státního rozpočtu. Mohou také 

sloužit jako účinný prostředek ke snižování poptávky po škodlivém zboží. 

Spotřební daň tvoří: 

- daň z minerálních olejů, 

- daň z lihu, 

- daň z piva, 

- daň z vína a meziproduktů, 

- daň z tabákových výrobků. 

 

                                                 

56 Daň z příjmu. Fyzické osoby. [online]. 17. 1. 2014. 
57 Seznam zboží zařazeného do snížené sazby DPH. [online]. 17. 1. 2014. 
58Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. [online]. 17. 1. 2014. 
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Silniční daň 

Vztahuje se k silničním motorovým vozidlům a jejich přípojná vozidla, která jsou 

požívána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Předmětem daně jsou 

vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určena výlučně k přepravě 

nákladů a registrovaná v ČR, bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání či 

nikoliv.59 

Ekologická daň 

Povinnost platit tuto daň nastala se vstupem ČR do EU. Jedná se o daň z elektřiny, 

zemního plynu a pevných paliv.60 

Další daně jako byla darovací, dědická a z převodu nemovitostí byly zrušeny. Tyto 

zákony však byly nahrazeny jiným zákonem a to zákonem o dani z nabytí nemovitých 

věcí. Dary a dědictví byly přiřazeny k dani z příjmu.61 

Daň z nemovitých věcí 

Tato skupina je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a tvoří 

ji daň z pozemků a staveb. Ke konci roku 2013 byl zákon novelizován a nabývá platnost 

k 1. 1. 2014 (Tabulka 1).62 

Tabulka 1 - Daňové sazby 

zdroj: vlastní zpracocvání 

Daň Sazba daně 

Daň z příjmu FO 15% 

Daň z příjmu PO 19% 

DPH snížená sazba 15%, základní sazba 21% 

Spotřební daň podle druhu zboží 

Silniční daň podle objemu motoru, počtu náprav a hmotnosti vozidla 

Daň z nemovitostí podle druhu pozemku a koeficientu dle počtu obyvatel 

 

 

                                                 

59 Daň silniční. [online]. 17. 1. 2014. 
60 Ekologické daně. [online]. 17. 1. 2014. 
61 Daň z nabytí nemovitých věcí. [online]. 17. 1. 2014. 
62 Daň z nemovitých věcí. [online]. 17. 1. 2014. 
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Politika 

Česká politická scéna v posledních letech prošla několika zásadníma změnami. 

V loňském roce proběhly prezidentské volby a volby do poslanecké sněmovny. Nová 

vláda plánuje změny v sociální oblasti, týkající se především zrušením poplatků u 

lékaře, zvýšením minimálních mezd, sociálních dávek, důchodů a další položky.63 

Technologie 

Technologie již několik dlouhých let hýbou celým světem. Rozvíjí se nejenom 

elektrotechnika, ale změny probíhají i v tělovýchovném prostředí. Za poslední roky se 

k lidem dostaly různé druhy pohybových aktivit. Nejnovějšími jsou TRX, kdy se 

v závěsu pracuje s vlastní vahou, jumping – skákání na trampolínách, gunning – cvičení 

se silnou gumou a spousta dalších. Některým z nich se budu zabývat v dalších částech 

práce. Dalším pokrokem je možnost pracování s daty. Chytré telefony mají možnost 

propojení s GPS a tím zaznamenávat trasu, kterou sportovec absolvuje, čas, rychlost, 

propojení s tepovým hrudním pásem, snímačem rychlosti v běžeckých tretrách, 

skupinové tréninky se sporttestery, kdy cvičící vidí své zatížení na obrazovce 

v tělocvičně atd. 

Porterův model pěti sil 

Konkurence 

V oboru, který se zabývá sportem a tělovýchovou, jsou poměrně vyrovnaní 

konkurenti. Tato zařízení poskytují takřka podobné služby. Pouze někdy se najde nějaký 

subjekt, který nabízí něco jiného než jen možnost zvedání závaží. V bezprostřední 

blízkosti města Ždánice, nenalezneme další taková zařízení. Ano, jsou zde různé 

tělovýchovné spolky, jako jsou fotbalové, florbalové, volejbalové, nohejbalové družstva 

a třeba i mažoretky. Nejbližší zařízení tohoto typu nalezneme až v Kyjově nebo 

Bučovicích. V Kyjově je výběr ze čtyř fitness, ale všechny poskytují takřka stejné 

služby. Pouze Fitness4woman, jak je patrno již z názvu, je určeno jen ženám. 

                                                 

63 Sociální dávky 2014 – změny. [online]. 17. 1. 2014 
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V Bučovicích je jedno fitness. Proto zde shledávám docela velkou šanci v úspěšnosti 

fitness. Do Ždánic dojíždí hodně lidí z okolních vesnic do zaměstnání i za zábavou.  

Zákazníci 

Je to nejdůležitější co udrží fitness nad vodou, bez lidí se zájmem o sport to bohužel 

nepůjde. Mými zákazníky budou takřka všechny věkové kategorie. Nejméně důležitou 

skupinou budou děti a mladiství. Děti a mladiství jsou ve svém věku ještě ve vývinu a 

nadměrné zatěžování jejich organismu by jim mohlo ublížit. Samozřejmě, že se s nimi 

dá pracovat stylem práce s vlastní vahou, zlepšení koordinace, rychlosti, ohebnosti. 

Jelikož populace stárne, je potřeba se zaměřit i na seniory. S těmi se pracuje velmi 

podobně jako s dětmi. Žádná těžká závaží, pouze práce s vlastní vahou, aby senioři 

mohli normálně zdravě fungovat, cítit se dobře a zpomalit tak nepříznivý vliv stárnutí. 

Dodavatelé 

Pro vybavení fitness budu vybírat mezi několika dodavateli, avšak rozhodujícím 

faktorem je bohužel cena. Existuje spousta výrobců posilovacích konstrukcí, několik 

z nich je také z České republiky. Dále je potřeba zajistit výživové doplňky. Pro tento 

účel jsem si zvolila velmi známou firmu Nutrend. Tato firma poskytuje široký sortiment 

produktů od doplňků pro profesionální sportovce až po nenáročného zákazníka, který 

chce například jen doplnit ztracené vitamíny a minerály při cvičení. Ceny, které mi 

firma Nutrend poskytne, jsou ve výši maloobchodu.  

Mezi dodavatele, se kterými budu spolupracovat, patří především: 

- Nuternd a.s., 

- 3D Fitness s.r.o., 

- Dulvan s.r.o., 

- Ing. Miloslav Valíšek, firma Trofit, 

- Gumex, 

- Kamil Vakula, 

- Insportline. 
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Hrozba vstupu 

Vstup nových podnikatelů na tento druh trhu není nijak složitý. Je potřeba pouze 

splnit podmínky požadující daným zákoníkem (živnostenským, obchodním). Dále je 

nutné dodržovat hygienické a bezpečnostní pravidla. 

Hrozba substitutu 

Spousta nynějších produktů a služeb má své substituty. To naštěstí úplně neplatí pro 

sport. Fyzická zdatnost se nedá nahradit žádnou jinou činností nežli sportováním. Pokud 

někdo cvičí, aby zhubnul, tak to substitut má. Hubnout lze několika způsoby. 

Medikamenty, operační zákroky, změna stravování,… Samotné fitness se dá nahradit 

cvičením v přírodě, kde se za to nemusí platit. 

SWOT analýza 

Tato analýza spojuje jak vnitřní tak i vnější faktory. Silné a slabé stránky se řadí 

mezi vnitřní. Naopak příležitosti a hrozby podnikání patří do vnějších. 

Silné stránky 

- již fungující posilovna 

- velké možnosti k zaparkování 

- umístění sportoviště v centru města 

- nové sportovní aktivity 

- velký zájem o sport ze strany podnikatele 

Slabé stránky 

- malé prostory 

- slabá reklama 

- zastaralá budova 

- chybějící sprchy a šatny 

- nečisté prostory 

- ne příliš pěkný pohled na nynějšího provozovatele 
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Příležitosti 

- velký zájem o sport 

- zlepšení výsledku místních sportovních oddílů 

- zlepšení životního stylu mnoha lidí, nejen ve Ždánicích 

- pronajímání sálu soukromým subjektům 

- zapojit šikovné lidi do fungování fitness centra, např. jako cvičitele 

Hrozby 

- snížení zájmu o sport 

- malý počet pracovníků ve fitness centru 

- založení nových tělovýchovných institucí v bezprostředním okolí Ždánic. 

 

Z provedených analýz je patrno, že nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje podnikání, 

jsou zákazníci. Pokud by nebyl zájem o pohyb, nemohlo by fitcentrum fungovat. Proto 

je potřeba je stále sledovat a v rámci možností plnit jejich požadavky. Dalším faktorem 

jsou dodavatelé. Pokud bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem, např. na 

sportovní výživu, budu mít levnější tyto produkty, ale na druhou stranu nebudu moci 

prodávat jiné značky. Nevýlučný je také stát. Jeho požadavky musí být splněny, aby 

bylo podnikání bezproblémové a nedocházelo ke zbytečným sankcím. 
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4 Návrh podnikatelského plánu 

Tato část diplomové práce se věnuje věcnému obsahu náplně podnikatelského plánu. 

Jedná se především o stanovení způsobu podnikání, návrhu rekonstrukce prostor a 

nákup vybavení, výběr vhodných dodavatelů, návrh rozvrhu sportovních aktivit a kurzů 

a v neposlední řadě také stanovení nákladů na všechny tyto kroky a vyčíslení zisku za 

dva a půl roku provozování fitness centra. 

Podle profesora Korába se podnikatelský plán skládá z těchto etap: 

- titulní strana, 

- exekutivní souhrn, 

- popis podniku, 

- externí prostředí, 

- marketingový plán, 

- operační plán, 

- personální zdroje, 

- finanční plán, 

- hodnocení rizik, 

- přílohy. 
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4.1 Titulní strana 

Název: 60´s fitness club. 

Sídlo: Sokolská, Ždánice 696 32 

Datum zápisu do OR: červenec 2014 

Datum zahájení podnikání: červenec 2014, zahájení provozu říjen 2014. 

Majitel: Bc Jana Bártová 

e-mail: janabartova60@centrum.cz 

mobil: +420 774 246 812 

Forma podnikání: živnostenské oprávnění 

Druh činnosti:  

- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, 

- velkoobchod a maloobchod, 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  

- pronájem a půjčování movitých věcí. 

 

mailto:janabartova60@centrum.cz
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4.2 Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn není nezbytně nutný, jelikož jako zakladatel podniku čerpám 

finanční prostředky z vlastních zdrojů. 

Zakladatel: Bc Jana Bártová 

Produkty a služby: 

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Spočívá v provozování 

posilovny, funkčních tréninků, kruhových tréninků, cvičení v závěsném 

systému, cvičení na fitballech. 

- Velkoobchod a maloobchod. Jeho náplní je nákup a prodej sportovní výživy a 

doplňků, nářadí, oblečení, 

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 

Znamená to, že mohu poskytovat poradenství v oboru fitness programů, nejen 

návštěvníkům fitness centra, ale i dalším klientům a institucím. Pod tuto živnost 

také spadá činnost výživového poradce, 

- pronájem a půjčování movitých věcí. Tato činnost se projeví v případě, že ve 

fitness centru budu půjčovat např. sportovní vybavení a nářadí. 

Trh 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že sice existují organizace poskytující 

tělovýchovné služby, ale často se neřídí správným cvičením a zdravým životním stylem. 

Hlavím cílem fitness centra bude provozovat zdravotně nezávadné cvičení, které lidem 

nepoškodí organismus, a pomůže jim ke zlepšení životního stylu. Dodržováním tohoto 

cíle lidem pomůžeme ke zkvalitnění života a potlačení negativního vlivu civilizačních 

chorob. 
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4.3 Forma podnikání 

Pro podnikání v tělovýchovné oblasti můžu použít dva způsoby podnikání. Jedním 

z nich je podnikání jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění.  Druhý 

způsob je založit společnost s ručením omezeným, a podnikat tak jako právnická osoba. 

Oba způsoby přinášejí různé výhody i nevýhody. Podnikat jako fyzická osoba nese 

výhodu především v tom, že začít podnikat s sebou nese relativně málo úředních úkonů. 

Podnikat na základě živnostenského oprávnění s sebou nese mnohem menší finanční 

prostředky, není potřeba skládat základní kapitál, jako například u spol. s r.o. Je potřeba 

si zajistit živnostenský list, jehož získání je u různých druhů živnosti vázáno na určité 

povinnosti. Nevýhodou tohoto druhu podnikání je ručení celým svým vlastním 

majetkem. Další významnou nevýhodou je, v případě potřeby, získání finančních 

prostředků u bankovních institucí.  

Podnikat jako právnická osoba, v mém případě by se jednalo o spol. s r. o., nese 

s sebou nutnost sepsat smlouvu a složit základní kapitál ve výši 200 000. Podnikání 

započne dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nesmírnou výhodou je zde omezené 

ručení společníků.  

Z výše uvedených skutečností jsem se rozhodla pro podnikání formou 

živnostenského oprávnění. Dalším důvodem pro zvolení toto formy podnikání bylo, že 

OSVČ nemá povinnost vést účetnictví. Může však účetnictví pro svou vlastní potřebu 

vést. Musí však vést daňovou evidenci, kterou drobný živnostník po ukončení 

bakalářského studia na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně, 

obor Management tělesné kultury, jistě zvládne. Tento obor totiž spojuje ekonomiku i 

tělesnou kulturu dohromady. 

Ze začátku budu podnikat sama, a tudíž se nebudu muset ohlížet na názory 

společníků.  

K podnikání formou OSVČ je potřeba splnit několika základních podmínek, které 

bych musela splnit i při založení obchodní společnosti. K získání živnostenského listu, 
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který bude vydán příslušným Živnostenským úřadem nejčastěji do 15 dnů, po splnění 

těchto podmínek: 

- dosažení věku 18 let a plné právní způsobilosti, která se prokazuje občanským 

průkazem, 

- právní bezúhonnost, která se dokazuje předložením výpisem z trestního 

rejstříku, 

- nulové daňové nedoplatky, které se prokazují výpisem z finančního úřadu, 

- zaplacení správního poplatku ve výši 1 000Kč. 

Podnikatel má následně další ohlašovací povinnost ke správě sociálního a 

zdravotního zabezpečení. 

Pokud budu ve fitcentru provozovat sporty, které jsou vázané na licenci, budu muset 

tuto licenci buď já, nebo cvičitel vlastnit. 

Předmět podnikání 

Dle vládního nařízení č. 140/2000 Sb., která je doplněna o změny, je poskytování 

tělovýchovných služeb zařazeno v příloze č. 2, Živnostenského zákona. 

Druh živnosti, poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, se řadí mezi 

živnosti volné. Pro jejich provozování stačí ohlášení živnosti příslušnému 

Živnostenskému úřadu a postačí splnění pouze všeobecných podmínek podnikání bez 

potřeby odborné způsobilosti. 

Jako provozovatel fitness centra budu poskytovat také další služby, které se taky řadí 

mezi živnosti volné.  

Předmět podnikání: 

- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, 

- velkoobchod a maloobchod, 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  

- pronájem a půjčování movitých věcí. 
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Popis podniku 

Hlavním cílem plánu je zlepšit podmínky v posilovně, které nejsou v současné době 

dostačující, a ulehčit všem zainteresovaným lidem rozhodování o trávení volného času. 

Dalším plánem je rozšířit služby, které fitness bude poskytovat. Jedná se především o 

kurzy funkčního tréninku. Jedná se o trénink a cvičení s vlastní vahou, kdy cvičenec 

nezvedá žádná těžká závaží. Ačkoliv se některým lidem může zdát, že je to zcela bez 

efektu, když nezvedají tuny, ale opak je pravdou. Tento způsob tréninku je velice 

zábavný a umožňuje lidem překonávat své limity, bez toho aniž by na ně spadla těžká 

činka nebo se jim poškodily svaly. Do posilovny chodí poměrně dost lidí, kteří si ale 

stěžují na nedostatečné poskytování služeb. Byli by rádi, kdyby byla možnost také 

jiného trávení volného času.  

Fitness centrum nebudu směřovat pouze na posilování, kondiční tréninky a 

indoorové aktivity, ale pro zájemce bude existovat možnost pro sestavení individuálního 

tréninkového programu. Po uvedení fitness centra do plného provozu a získání 

stabilního postoje na trhu bych ráda služby rozšířila o indoor cyklistiku, tzv. spinning, 

fit box a také např. o cvičení pro seniorskou skupinu obyvatel.  

Poskytované služby se týkají jak mužů, tak i žen. Specifičtější upřesnění je věková 

skupina 15-60 let. Samozřejmě že pokud do fitness centra dojde dítě mladší 15 let, 

s doprovodem rodičů, budu se snažit mu najít takový způsob pohybové aktivity, která 

bude pro jeho věk a vyvíjející se tělo vhodná.  

Provozní hodiny posilovny fitness centra bude stanovena jak na dopolední tak i 

odpolední hodiny. Jelikož zde žije spousta lidí, kteří pracují na směny, je toto zvolení 

vhodné. Z průzkumu vyplívá, že více lidí chodí odpoledne, zhruba od 15 do 20 hodin. 

Proto dopolední hodiny budou kratší a odpolední delší. Co se týče sálu pro kondiční 

tréninky, tak hodiny budou až na večer, kdy je největší možnost návštěvnosti. Kondiční, 

kruhové, tréninky jsou pro skupiny lidí, a maximální počet lidí je stanoven na 10, 

protože prostory neumožňují větší kapacitu. Tento počet je optimální pro bezpečné a 

kvalitní cvičení. Kapacita posilovny bude maximálně 15 lidí. Je to ze stejného důvodu 

jako u sálu pro kondiční tréninky. 
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Co se týče cvičitelů, budu prozatím kondiční tréninky vést sama. Teprve až se 

fitcentrum dostane do podvědomí lidí a získá si stabilní postavení, budu uvažovat o 

instruktorech vybraných pohybových aktivit. Na recepci bude zákazníky vítat brigádník, 

který zde bude na dohodu o pracovní činnosti. Jeho pracovní doba bude pohyblivá, 

spíše podle potřeby. 

4.4 Externí prostředí 

Externí faktory jsou zkoumány prostřednictvím SLEPT analýza, která vyhodnocuje 

pozitivní a negativní vlivy z oblasti sociální, legislativní, ekonomické politické, 

technologické. Působení dodavatelů, konkurentů, substitutů a zákazníků obsahuje 

analýza Porterova modelu konkurenčních sil. Externí prostředí může podnikání přinést 

příležitosti, ale na druhou stranu také hrozby, které zkoumá analýza SWOT. 

Problematika externího prostředí je uvedena v kapitole Analýza současného stavu na 

stránkách 35 až 43. 

4.5 Marketingový plán 

Marketingový plán pomáhá podniku ujasnit oblasti, na které se chce zaměřit, a jak se 

chce s jejich pomocí prosazovat na trhu proti silné konkurenci. Jde o vypracování 

jednotlivých oblastí marketingového mixu (produkt, cena, místo a komunikační mix). 

V první řadě jde o ovlivnění zákazníků a přetáhnout je na svou stranu. Tento ucelený 

plán by měl pokrývat nejen současnost, ale také budoucí rozvoj podnikání. 

Produkt 

Cílem fitness centra bude poskytovat kvalitních služeb v oblasti posilování, 

kondičních tréninků, výživy a popřípadě i dalších pohybových aktivit, které budou 

během provozování fitness centra zařazovány do programu. Patří sem například indoor 

cycling, gunnex, kondiční box a fitbox.  

Jelikož jsou ve Ždánicích lidé, kteří pracují v místních podnicích na směny, dá se 

předpokládat, že budou navštěvovat fitness centrum buď v dopoledních, zhruba do 11 

hodiny, nebo odpoledních hodinách, od 15 hodin.  Tomuto předpokladu také odpovídají 
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časy příchodů cvičících v evidenčním bloku. Z toho vyplívá stanovení provozní doby na 

čas od 8 do12 hodin a od 14 do 21 hodin.  

Fitcentrum bude poskytovat především služby v podobě posilovny a funkčních 

tréninků. Zájemci budou mít možnost si ve volných hodinách pronajmout sál a 

provozovat v něm jakoukoli pohybovou aktivitu. V barovém prostoru si pak budou 

moci koupit pití nebo nějakou nutriční tyčinku. Pro zájemce bude také možnost vytvořit 

individuální tréninkový program.  

 

Obrázek 3 - Funkční trénink 

Zdroj: http://spinning.cyklofaltynek.cz/trx.php 

 

Obrázek 4 - Závěsný systém 

Zdroj: http://www.x4biker.com/uploads/tx_imagecycle/trx-fitness-band.jpg 

http://spinning.cyklofaltynek.cz/trx.php
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Cena 

Ceny za služby, které budou poskytovány ve fitness centru, se budu snažit nastavit 

tak, aby vyhovovaly jak zákazníkům, tak i mým finančním požadavkům. V dosavadní 

posilovně se platilo za jednu osobu 40 Kč, což je na tak bídně vybavenou a vedenou 

posilovnu poměrně dost. Za co zde vlastně zákazníci platí? Za zastaralé stroje, cvičení 

bez rad, nemohou se zde v soukromí převléci, nemají se zde po náročném cvičení 

osprchovat, za velmi staré informace o cvičení (nástěnky jsou zde již několik let stejné), 

nečisté prostředí a další podstatné nedostatky. 

Cena bude stanovena pomocí několika metod. Bude zohledněna jak očekávaná výše 

vstupného ze stran návštěvníků, tak i náklady na provoz. Jelikož je nájemné a zálohy na 

energie stanoveny nízko, nemusí být cena vstupného příliš vysoká, aby jejich měsíční 

součet postačil na provoz fitness centra. 

Cenu jsem stanovila na 45Kč za vstup. S tím že pro různé kategorie bude tato cena 

upravována. Pro funkční tréninky je vstup stanoven na 65 Kč. Tato hodiny jsou dražší 

z toho důvodu, že jsou to vedené hodiny proškoleným a kvalifikovaným instruktorem.  

Místo 

Pro mnohé firmy je velmi důležité, kde mají umístěnou svou provozovnu. Čím blíže 

je svým potencionálním zákazníkům, tím má větší šanci k úspěšnému podnikání.  

Místo, kde je budova situována, je velmi vhodné. Stojí takřka v centru města u hlavní 

průjezdové komunikace a je na dosah všem obyvatelům. Před budovou je prostor asi 

pro 5 aut. Ale v bezprostřední blízkosti jsou též možnosti zaparkovat, např. u obchodu, 

který je přes hlavní cestu, nebo v přilehlé ulici. Jde ale předpokládat, že více budou 

zákazníci ze Ždánic chodit pěšky, nemají to zas tak daleko. A jelikož budou v budově 

nově vybudované sprchy a šatny, tak se mohou opláchnout a převléci do suchého.  

Posilovna je umístěna v budově, která patří TJ Sokol Ždánice. Jedná se o 

jednopodlažní budovu, kde jsou v suterénu umístěny sociální zařízení bez sprch, kotelna 

a další místnosti, které pro výkon činnosti prozatím využívány nebudou. Prostory 

sociálního zařízení jsou dost velké, což by se dalo využít k přebudování na prostory i se 
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sprchami. V posilovně rozhodně chybí převlékací prostory, kde by si cvičící mohli 

uzamknout své věci a v klidu se převléci do sportovního oblečení. Zatím zde funguje 

pouze převlékání na chodbě těsně před posilovnou. Tento prostor je na očích všem 

příchozím a na odložení oblečení zde slouží věšák a lavička, která má tendenci 

k neustálému převracení. Většina zákazníků chodí cvičit již ve sportovním a odchází ve 

zpoceném oblečení, což může vést k nepříjemným zdravotním komplikacím.  

Mezi prostory ke cvičení se může připojit také poměrně velký sál. Ten se pronajímal 

převážně ženám, které cvičily břišní tance, jógu, cvičily na balančních plošinách atd. 

Bohužel provozovatel nedisponoval možnostmi zapůjčit cvičební nářadí, a proto si 

pronajímatelé museli své vybavení nosit s sebou. Dále zde patří malá aerobní zóna, kde 

jsou dva rotopedy, jeden elipticator (orbitrek), běžecký pás a veslovací trenažér.  Prostor 

pro posilovnu je v hodně špatném stavu. Rozmístění strojů je nešťastné. Je to především 

tím, že je zde jedna obrovská konstrukce, která není zcela využita. Ta zabírá až třetinu 

prostoru, který není nijak velký. Dalšími nedostatky jsou roztrhané lavičky a často 

špinavé konstrukce. Na podlaze je položen koberec, který je za dlouhá léta používání 

dost opotřebovaný a roztrhaný. Oprýskané zdi by bylo taky vhodné vymalovat. 

Velikost posilovny je 5,75m x 10,40 m (59,8m2), aerobní zóny 3,10m x 4 m (12,4m2) 

a sálu 5,9m x 12,6m (74,34m2). Z toho vyplívá, že sál je o velký kus větší než nynější 

prostor pro posilovnu. Přemístěním se získá více prostoru pro cvičení a také se zvýši 

kapacita posilovny, která se nyní pohybuje kolem 10 lidí. V prostoru, kde byla 

posilovna, bude vybudován sál, kde se budou provádět funkční tréninky, cvičení na 

balónech, kruhové tréninky, cvičení na závěsných lanech. Tento prostor bude mít 

mnoho způsobů využití. 

Dále je možnost tento prostor ještě rozšířit tím, že se zruší dvě zdi, které zde figurují 

pouze jako přepážky a nejsou nosné. Hned u schodů bude umístěn bar, kde bude 

recepce a místo pro občerstvení. 

Marketingová komunikace 

Pro propagaci fitness centra budou použity místní média. Mezi ně patří rozhlas a 

Ždánický zpravodaj, který vychází každý měsíc. Dalším místem, kde se budou 
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objevovat aktuální akce, jsou nástěnky a vývěsky u úřadu. Tyto způsoby propagace 

nebudou používány pouze ve Ždánicích, ale také v přilehlých vesnicích (Lovčice, 

Archlebov, Žarošice, Dražůvky). Další možnou propagací fitness centra je rádio JIH, 

které je v tom to kraji nejposlouchanější.   

Nedílnou součástí je také umístění informací na sociální síti Facebook. Tento portál 

sleduje neuvěřitelné množství lidí a sdílené informace se šíří obrovskou rychlostí. Také 

je to velmi levný způsob propagace podniku.  

Marketingový průzkum 

Tento výzkum patří mezi analýzy současného stavu. Zvolila jsem průzkum pomocí 

dotazníků, které jsem umístila přímo do posilovny TJ Sokol Ždánice a druhá vlna 

zamířila na sociální síť Facebook, kde jsem oslovila známé ze Ždánic s prosbou o 

rozšíření dotazníku.  

Dotazník jsem vytvořila pomocí internetového portálu Survio.com (Příloha 1). Byly 

zde kombinovány jak otevřené, tak i uzavřené otázky. Uzavřené otázky byly velmi 

stručně konstruovány, aby respondentům nezabraly moc času. Taktéž otevřené otázky 

jsem se snažila sestavit tak, aby se na ně dalo odpovědět jednou větou nebo číslem. 

Dotazníkové otázky se týkaly nynější posilovny, jak jsou spokojeni s jejím vybavením, 

a také jak často, kdy a v které měsíce navštěvují toto zařízení. Kladla jsem také otázky 

ohledně ceny a položila jsem otázky na pohybové aktivity a služby, které by 

respondenti rádi uvítali ve fitness centru.  

Tyto informaci mi daly ucelený pohled na nynější sportovní zařízení a pomohou mi 

ve vylepšení mnoha věcí, které přilákají novou sportovní klientelu. 

V následující části se budu věnovat rozboru výsledků dotazníkového šetření. Během 

průzkumu, ve kterém bylo osloveno více než 100 lidí, mi na dotazník odpovědělo 82 

obyvatel jak ze Ždánic, tak i okolních vesnic. Dotazníkové šetření proběhlo během 

měsíců listopad a prosinec, roku 2013.  

Otázka týkající se pohlaví není až tak směrodatná, jelikož fitcentrum je určeno jak 

pro muže, tak i pro ženy. Je zde ale převaha mužské populace, jak je patrno z grafu 



60 

 

(Graf 1). I když je ten převah relativně velký, i tak je potřeba se ženské populaci 

věnovat. 

 

Graf 1 - Pohlaví návštěvníků 

zdroj: vlastní zpracování 

Věk návštěvníků je také jen orientační. 61% dotazovaných je ve věkové kategorii 15-

30 let. 39% návštěvníků je pak ve věku 30-40 let. Otázka, zda je dotazovaný ze Ždánic 

či nikoliv mi taktéž dala jistý pohled na skutečnost, že do posilovny nechodí pouze 

místní obyvatelé. Co se týče spokojenosti se stávajícím stavem posilovny, tak se stavem 

je nespokojena velká část dotazovaných, a to 85%. Stejné procento lidí by také uvítalo 

rekonstrukci prostor, zlepšení vybavení a také vybudování šaten a sprch. Šatny a sprchy 

nejsou pouze přáním dotazovaných, ale jsou nedílnou součástí hygienických požadavků. 

Většina respondentů navštěvuje posilovnu v odpoledních hodinách. Ale nemůžeme 

také zapomínat na osoby, které obvykle navštěvují posilovnu dopoledne. Pro obě 

skupiny bude posilovna otevřena jak dopoledne, tak i odpoledne. Velká většina lidí 

navštěvuje posilovnu 2x týdně. Méně potom pouze 1x a jen nepatrné procento lidí 

navštěvuje posilovnu 3x týdně. Velikost návštěvnosti je závislá na ročním období (Graf 

2). Proto jsem se pro přesnější pohled a budoucí očekávání návštěvnosti ptala, v které 

měsíce dotazovaní navštěvují posilovnu. O výše uvedených skutečnostech vypovídají 

následující grafy (Graf 3, Graf 4, Graf 5). 
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Graf 2 - Návštěvy týdenní 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Graf 3 - Návštěvy denní 

zdroj: vlastní zpracování 

 

26%

65%

9%

6. Kolikrát týdně?

1

2

3

23%

77%

7. Odpoledne či dopoledne?

dopoledne

odpoledne



62 

 

 

Graf 4 - Návštěvnost v měsících 

zdroj: vlastní zpracování 

Jako u každého oboru podnikání a poskytování služeb je zákazník velmi citlivý na 

cenu. V současné posilovně se platí 40 Kč za vstup. Spousta lidí s touto cenou není 

spokojena. Zdá se jim příliš vysoká na to, jak to tam vypadá. Proto jsem položila 

záludnou otázku, aby se každý vyjádřil ke svým finančním možnostem (Graf 5). 

Z odpovědí vyplívá, že budoucí cena by se měla pohybovat mezi 40 až 60 Kč za vstup.  

 

Graf 5 - Maximální cena 

zdroj: vlastní zpracování 
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Předposlední uzavřená otázka mi potvrdila, že zde existují lidé, kteří by rádi 

navštěvovali místní posilovnu, ale nechtějí z důvodu nedostatečné údržby. Dotazovaní 

uvedli z 23%, že jejich známí by rádi chodili cvičit. Těchto 23% pro mě znamená novou 

klientelu, která by mohla nově začít chodit do fitness centra. 

4.6 Operační plán 

Cílem projektu je zřídit a provozovat fitness centrum. Vizí fitness centra je 

poskytovat kvalitní služby v oblasti kondičního posilování a funkčních tréninků. 

Realizace projektu by měla začít v říjnu tohoto roku. Před zahájením provozu je potřeba 

zrekonstruovat prostory a nakoupit potřebné vybavení. Projekt se soustředí na domácí 

trh ve Ždánicích a přilehlého okolí. Lze předpokládat, že od spuštění provozu se budou 

tržby pohybovat na stejné úrovni jako ve stávajícím fitness. V delším časovém období 

lze očekávat růst zájmu o sportovní aktivity a následný růst tržeb. Na základě úspěchu 

se budou aktivit rozšiřovat. V dlouhodobém časovém horizontu se dá předpokládat růst 

konkurence, ale také prohloubení dobrého pohledu a jména fitness centra. 

Rekonstrukce fitness centra 

Prvním nedílným krokem k odstartování fungování fitness centra je jeho 

rekonstrukce, nebo přebudování prostor. Nynější prostory jsou velmi zašlé, chybí zde 

šatnový prostor, sprchy. Posilovna je nyní v menším prostoru, kde bude později sál pro 

kondiční tréninky. Posilovna se přemístí do velkého sálu. Proběhne také odbourání 

nepotřebných příček, které jsou zde jen pro rozdělení prostoru. Odstraněním těchto 

příček získám větší prostor pro posilovnu, a tím se také zvýší kapacita posilovny.  

Rekonstrukce se bude týkat těchto jednotlivých kroků: 

- vybudovat šatny, 

- vybudovat sprchy, 

- odbourat příčky, 

- nová podlaha, 

- vymalovat. 
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Podle odborných odhadů bylo vybudování šaten a sprch vyčísleno na 60 000 Kč. 

Odbourání příček a vymalování bude provedeno rodinným zedníkem, tudíž mě částka z 

této činnosti vyjde pouze na spotřebu materiálu.  

V kondičním sálu bude položena plovoucí podlaha, laminátová. Tato podlaha má 

velmi velkou výhodu. Její povrch je snadno udržovatelný, a pokud něco na podlahu 

upadne, nepoškodí se, pouze se prohne a vrátí se zpět. V posilovně bude položen 

koberec a na místech, kde se budou pokládat těžké činky, bude ještě na koberci 

položena zátěžová podložka. Tato podložka tlumí nárazy, hluk a brání před poškozením 

koberce a podloží podlahy. 

Pro vybavení šaten předpokládám pořízení deseti uzamykatelných skříněk. Šatny 

totiž budou umístěny v přízemí a nemohu vyloučit trestný čin krádeže. Dále zde budou 

umístěny lavice na posazení.  

V samotném prostoru bude umístěn bar, kde bude recepce. Také si zde budou moci 

zájemci zakoupit nějaké občerstvení, které bude zabezpečováno firmou Nutrend. 

V prostoru umístění baru je vyveden vodovod, takže s vodou nebude problém. Bar bude 

vybaven jednoduchou aparaturou na CD a USB, ke které se bude moci připojit počítač a 

přehrávat přes něj hudbu.  

Dále je potřeba vybavit jak posilovnu, tak i kondiční sál. Vybavení, která jsou nutná 

pro jejich fungování, jsou uvedena v následující tabulce (Tabulka 2). 

Tabulka 2 - Vybavení posilovny 

zdroj: vlastní zpracování 

Druh Množství Cena 

Posilovna 

činky 40 ks 20 000 Kč 

nakládací kotouče 40 ks různých vah 8 000 Kč 

osy 4 ks 3 200 Kč 

stojan na kotouče a osy 1 ks 740 Kč 

krátké osy 6 ks 1 300 Kč 

scott lavice 1 ks 5 400 Kč 

bench lavice 1 ks 2 900 Kč 

rovná lavice 2 ks 2 600 Kč 

šikmá lavice 2 ks 6 000 Kč 

původní vybavení posilovny  5 000 Kč 
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Stroje 

multifunkční věž 1 ks 60 000 Kč 

elipticator 2 ks 21 600 Kč 

běžecký pás 1 ks 32 000 Kč 

Kondiční sál 

ketlebell 14 ks různých vah 15 000 Kč 

fitball míče 6 ks 1 300 Kč 

fitbag 2 ks 2 500 Kč 

stepper lavice 2 ks 800 Kč 

gumy 6 ks 380 Kč 

lodní lano 1 ks 5 500 Kč 

sada escape 1 ks 1 100 Kč 

pružné lano 1 ks 3 980 Kč 

medicinbal 2 ks 2 300 Kč 

bossu 4 ks 7 500 Kč 

podložky 12 ks 2 160 Kč 

expandér 2 ks 570 Kč 

závěsný systém 8 ks 16 000 Kč 

konstrukce pro závěsný systém 1ks 5 000 Kč 

Celkové náklady na vybavení 232 830 Kč 

Po dohodě s odpovědným vedoucím a TJ Sokol Ždánice mi k dispozici za 

symbolický obnos 5 000 Kč ponechají některé vybavení. Jedná se o zrcadlovou stěnu, 

šikmou lavici, stroj na posílení prsního svalstva a konstrukce na dřepy, i s osami.  

Celkové náklady na vybavení jsou tedy 232 830 Kč. K tomu je potřeba připočítat 

náklady na rekonstrukci, která bude stát pravděpodobně 110 000 Kč. Celkové náklady 

na vybavení a rekonstrukci, které budou vynaloženy před začátkem provozu, jsou 

odhadovány na 342 830 Kč.  

Náklady na provoz 

Do položky nákladů na provoz patří nájemné, spotřeba energií a také případně 

potřebná odměna brigádníkovi za vedení recepce. V prvním půlroce brigádníka 

potřebovat nebudu, tudíž se pouze orientuji na výši nájemného, energie a pojištění. Tato 

částka je ve výši  9 000Kč.  
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Harmonogram projektu 

V první fázi je důležité stanovit si náklady, které budou vynaloženy v počátcích 

podnikání, a jejich pokrytí. Rekonstrukce musí být provedena v co nejkratším čase, aby 

provoz mohl být spuštěn v září 2014. 

- Červenec 2014 

o vyřízení živnostenského oprávnění, 

o podepsání nájemní smlouvy, 

o vyhledání vhodného dodavatele pro vybavení tělocvičen, 

o výběr dodavatele pro podlahové krytiny, 

o výběr firmy pro vybudování sprch a šaten, 

o vybourání příček, 

o vymalování tělocvičen, 

o rekonstrukce podlahy 

o umístění reklamy do zpravodaje, na FB, rozhlasu, vývěsky. 

- Srpen 2014 

o nákup vybavení do tělocvičen, 

o výměra a zhotovení baru, 

o umístění strojů a pomůcek, 

o nákup sportovní výživy. 

- Září 2014  

o pokračující rekonstrukce, 

- Říjen 2014 

o zahájení provozu. 

4.7 Personální zdroje 

Struktury fitness centra je velmi jednoduchá. Jako OSVČ ručím za podnik celým 

svým majetkem, jak podnikovým tak i osobním. Proto je prvotním zájmem udržet 

podnik v kladných číslech. Jelikož fitness centrum není nijak velké, mohu říct, že jeho 

vedení zvládnu sama. Co se týče úklidu posilovny a šatnových prostor, tak jej budu 

provádět ve vlastní režii každý den po skončení provozní doby.  
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Cvičitelé, pokud jich bude potřeba, a brigádník na recepci, který se bude starat o 

vybírání poplatků za vstup do sportovních prostor. Pro případné cvičitele bude jejich 

odměna stanovena na 100 Kč za odcvičenou hodinu. Je to spíše symbolická částka, 

protože nejde o trvalý pracovní poměr, ale jde o využití jejich volného času. Pokud 

povedu hodiny já sama, nebudu si účtovat žádnou odměnu, protože můj příjem bude 

plynout ze zaplaceného vstupného cvičících. 

Cvičitelé i brigádník na recepci, bude mít podepsánu dohodu o pracovní činnosti, 

která se dá podle Zákoníku práce chápat takto: 

- jedná se o práci mimo pracovní poměr, 

- zaměstnanci nevzniká nárok na dovolenou, 

- musí být sjednána písemně, 

- dohoda podléhá zdanění i pojistnému, 

- uzavírá se na určitou dobu, 

- počet odpracovaných hodin v daném roce nepřesáhne 300 hodin. 
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4.8 Finanční plán 

V této části práce se budu zabývat jednou z nejdůležitějších částí, a to financováním 

celého projektu. Projekt jde financovat hned několika různými způsoby. Pokud bych 

chtěla získat dotaci nebo úvěrovou půjčku, musela bych prokázat, že tento projekt je 

ziskový a pro danou organizaci poskytující finanční prostředky nerizikový. Finanční 

plán by měl nakonec ukázat, jestli bude projekt přinášet zisk nebo bude lepší projekt 

zastavit a nepřijít tak o velké finanční prostředky. Finanční plán zahrnuje fixní i 

variabilní náklady. Fixní složku tvoří především náklady, které budu muset platit bez 

ohledu na všechny skutečnosti, které mohou nastat. Jsou to částky za nájem prostor, 

plateb za elektřinu, topení, vodu a odměny brigádníkům a instruktorům. Příjmy z tohoto 

projektu budou plynout ze zaplaceného vstupného, prodeje permanentek, prodeje 

sportovní výživy (nutričních tyčinek, proteinových nápojů, iontových nápojů, apod.) a 

sportovních doplňků a oblečení. 

Sestavovat finanční plán se musí postupně. Nejdříve je potřeba naplánovat potřebný 

kapitál pro založení a zprovoznění podniku, výkaz zisků a ztrát a v neposlední řadě 

přehled peněžních toků, tzv. Cash Flow. 

Rozpočet pro založení podniku 

Nejprve je potřeba si určit, z jakých finančních zdrojů se bude založení podniku 

financovat. Finance budou využity nejen na rekonstrukci sportovních prostor, vybavení 

posilovny a kondičního sálu, ale také poslouží k úhradě nájemného a administrativních 

nákladů. Administrativní náklady se týkají především poplatků za zřízení živnosti, 

zaplacení rozhlasového poplatku a další podobné částky.  

Za pronájem prostor, kde bude nové fitness centrum vybudováno, si TJ Sokol 

Ždánice bude po předchozí domluvě účtovat 8 000 Kč měsíčně. V této částce jsou již 

zahrnuty veškeré energie. Prostory bude potřeba lehce zrekonstruovat. Rekonstrukce 

bude zahrnovat: odbourání příček, vymalování, povrchová úprava podlahy, vybudování 

recepce, vybudování sprch a šaten. Barový pult bude dodán od pana Kamila Vakuly, 

který má dílnu v Bučovicích. Dále bude potřeba zajistit zrcadlovou stěnu do kondičního 

sálu. Ta v odhadu bude stát 10 000 Kč. Zrcadlová stěna bude také potřeba v posilovně. 
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Nyní tam však je, a provozovatel přislíbil, že mi ji ponechá. Prostor posilovny bude 

vybaven posilovacími stroji, činkami, lavicemi, podložkami a aerobními stroji. Naproti 

tomu v kondičním sálu nebudou stroje, ale ketlebelly, podložky, expandery, lany, 

zavěšená konstrukce pro závěsný systém (tzv. TRX), gunnex, balanční plošiny, aj. 

Tabulka 3 - Potřeba kapitálu pro první půl rok podnikání 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka Částka 

1. Pronájem prostor + pojištění 54 000 Kč 

2. Rekonstrukce prostor 96 145 

2.I. Sprchy 50 000 Kč 

2.II. Vybavení šaten 10 000 Kč 

2.III. Zrcadlová stěna 10 000 Kč 

2.IV. Laminátová podlaha 60 m2 + lišty a práce 15 000 Kč 

2.V. Koberec 75 m2 8 145 Kč 

2.VI. Barvy primalex inspiro (zelená, žlutá) + potřebný materiál 3 000 Kč 

3. Vybavení tělocvičen 232 830 Kč 

4. Recepce 29 500 Kč 

4.I. Barový stůl 10 000 Kč 

4.II. Barové židle 3 ks 3 000 Kč 

4.III. Nerezové umyvadlo 3 000 Kč 

4.IV. Kávovar Tchibo Cafissimo 2 500 Kč 

4.V. Nádobí 1 000 Kč 

4.VI. Přehrávač 4 000 Kč 

4.VII. Reproduktory 6 000 Kč 

5. Administrativní poplatky 1 580 Kč 

5.I. Živnostenský list 1 000 Kč 

5.II. Výpis z rejstříku trestu 50 Kč 

5.III. Rozhlasový poplatek 530 Kč 

5.IV. Propagace 1 000 Kč 

6. Výživa 10 000 Kč 

7. Čisticí prostředky 3 000 Kč 

Potřeba kapitálu 428 055 Kč 
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Předpokládané měsíční výdaje 

Běžné měsíční náklady jsou úhrady nájemného, elektřiny, topení a vody. Dále zde 

musím zahrnout nákup čisticích prostředků, sportovní výživy od firmy Nutrend a také 

honorář pro brigádníka na recepci (Tabulka 4). 

Tabulka 4 - Předpokládané měsíční výdaje 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka Cena 

Pronájem prostor + energie, voda, topení 8 000 Kč 

Pojištění 1 000 Kč 

Čisticí prostředky 1 000 Kč 

Honorář pro brigádníka 3 000 Kč 

Výživa 1 000 Kč 

Celkem 14 000 Kč 

Z tabulky jasně vyplývá, že měsíční náklady se budou pohybovat kolo 14 000 Kč. 

Nejsou zde však uvedeny náklady na drobné opravy. Dá se však předpokládat, že pokud 

prostory prošly znatelnou rekonstrukcí, tak náklady na nečekané opravy nebudou 

potřeba. 

Předpokládané měsíční příjmy 

Mezi příjmy patří především vstupné do posilovny a na funkční tréninky. Dále je to 

prodej sportovní výživy a nápojů a také případný pronájem sálu. Pronájem se však nedá 

nyní očekávat. Pro výpočet zvolím tři možnosti výpočtu. Optimistická varianta je 

počítána s průměrně 20% růstem od výchozí reálné varianty, naopak pesimistická 

varianta s průměrným 15% snížením počítaných hodnot. Dále předpokládám, že v druhé 

půli roku 2014, se bude návštěvnost posilovny pohybovat na úrovni, která byla 

dosahována doposud. Další měsíce však budu počítat s nárůstem. Prodej sportovní 

výživy se nedá jednoznačně určit, budu proto počítat s průměrnou částkou 15 Kč na 

osobu (Tabulka 7, Tabulka 6, Tabulka 5). 

Jelikož je tento trh velmi závislý na ročním období, a potažmo samotným měsícům, 

jsou jednotlivé výše vstupů a tržeb různé. V letních měsících je předpokládaný malý 

zájem, naopak v podzimních a zimních měsících, převážně po Vánocích, kdy si lidé 

dávají různá předsevzetí, zájem o cvičení roste. 
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Tabulka 5 - Předpokládané příjmy 2014 

zdroj: vlastní zpracování 

2014 

Reálná 

Měsíc 
Návštěvnost (počet) Tržby (Kč) 

∑ (Kč) 
Posilovna Sál Posilovna Sál Výživa 

Říjen 250 120 11 250 7 800 5 550 24 600 

Listopad 280 130 12 600 8 450 6 150 27 200 

Prosinec 240 100 10 800 6 500 5 100 22 400 

Celkem 770 350 34 650 22 750 16 800 74 200 

Optimistická 

Říjen 300 144 13 500 9 360 6 660 29 520 

Listopad 336 156 15 120 10 140 7 380 32 640 

Prosinec 288 120 12 960 7 800 6 120 26 880 

Celkem 924 420 41 580 27 300 20 160 89 040 

Pesimistická 

Říjen 213 114 9 563 7 410 4 898 21870 

Listopad 238 124 10 710 8028 5 423 24160 

Prosinec 204 95 9 180 6 175 4 485 19840 

Celkem 655 333 29 453 21 613 14 805 65 870 
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Tabulka 6 - Předpokládané příjmy 2015 

zdroj: vlastní zpracování 

2015 

Reálná 

Měsíc 
Návštěvnost (počet) Tržby (Kč) 

∑ (Kč) 
Posilovna Sál Posilovna Sál Výživa 

Leden 300 150 13 500 9 750 6 750 30 000 

Únor 270 140 12 150 9 100 6 150 27 400 

Březen 290 130 13 050 8 450 6 300 27 800 

Duben 270 120 12 150 7 800 5 850 25 800 

Květe 210 80 9 450 5 200 4 350 19 000 

Červe 150 60 6 750 3 900 3 150 13 800 

Červenec 150 50 6 750 3 250 3 000 13 000 

Srpen 200 70 9 000 4 550 4 050 17 600 

Září 270 110 12 150 7 150 5 700 25 000 

Říjen 280 130 12 600 8 450 6 150 27 200 

Listopad 310 140 13 950 9 100 6 750 29 800 

Prosinec 260 110 11 700   7 150 5 550 24 400 

Celkem 2 960 1 290 133 200 83 850 63 750 280 800 

Optimistická 

Leden 360 180 16 200 11 700 8 100 36 000 

Únor 324 168 14 580 10 920 7 380 32 880 

Březen 348 156 15 660 10 140 7 560 33 360 

Duben 324 144 14 580 9 360 7 020 30 960 

Květen 252 96 11 340 6 240 5 220 22 800 

Červen 180 72 8 100 4 680 3 780 16 560 

Červenec 180 60 8 100 3 900 3 600 15 600 

Srpen 240 84 10 800 5 460 4 860 21 120 

Září 324 132 14 580 8 580 6 840 30 000 

Říjen 336 156 15 120 10 140 7 380 32 640 

Listopad 372 168 16 740 10 920 8 100 35 760 

Prosinec 312 132 14 040 8 580 6 660 29 280 

Celkem 3 552 1 538 159 840 100 620 76 500 336 960 

Pesimistická 

Leden 255 143 11 475 9263 5 963 26 700 

Únor 230 133 10 328 8645 5 438 24 410 

Březen 247 124 11 093 8028 5 550 24 670 

Duben 230 114 10 328 7410 5 153 22 890 

Květen 179 76 8 033 4940 3 818 16 790 

Červen 128 57 5 738 3705 2 768 12 210 

Červenec 128 48 5 738 3088 2 625 11 450 

Srpen 170 67 7 650 4323 3 548 15 520 

Září 230 105 10 328 6793 5 010 22 130 

Říjen 238 124 10 710 8028 5 423 24 160 

Listopad 264 133 11 858 8645 5 948 26 450 

Prosinec 221 105 9 945 6793 4 883 21 620 

Celkem 2 516 1 226 113 220 79 658 56 123 249 000 
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Tabulka 7 - Předpokládané příjmy 2016 

zdroj: vlastní zpracování 

2016 

Reálná 

Měsíc 
Návštěvnost (počet) Tržby (Kč) 

∑ (Kč) 
Posilovna Sál Posilovna Sál Výživa 

Leden 300 150 13 500 9 750 6 750 30 000 

Únor 280 150 12 600 9 750 6 450 28 800 

Březen 300 140 13 500 9 100 6 600 29 200 

Duben 290 130 13 050 8 450 6 300 27 800 

Květen 230 130 10 350 8 450 5 400 24 200 

Červen 200 70 9 000 4 550 4 050 17 600 

Červenec 200 60 9 000 3 900 3 900 16 800 

Srpen 230 70 10 350 4 550 4 500 19 400 

Září 300 120 13 500 7 800 6 300 27 600 

Říjen 300 130 13 500 8 450 6 450 28 400 

Listopad 340 140 15 300 9 100 7 200 31 600 

Prosinec 280 120 12 600 7 800 6 000 26 400 

Celkem 3 250 1 410 146  250 91 650 69 990 307 800 

Optimistická 

Leden 396 180 17 820 11 700 8 640 38 160 

Únor 336 180 15 120 11 700 7 740 34 560 

Březen 360 168 16 200 10 920 7 920 35 040 

Duben 348 156 15 660 10 140 7 560 33 360 

Květen 276 156 12 420 10 140 6 480 29 040 

Červen 240 84 10 800 5 460 4 860 21 120 

Červenec 240 72 10 800 4 680 4 680 20 160 

Srpen 276 84 12 420 5 460 5400 23 280 

Září 360 144 16 200 9 360 7560 33 120 

Říjen 360 156 16 200 10 140 7 740 34 080 

Listopad 408 168 18 360 10 920 8 640 37 920 

Prosinec 336 144 15 120 9 360 7 200 31 680 

Celkem 3 936 1 692 177  120 109 980 84 420 371 520 

Pesimistická 

Leden 255 143 11 475 9 263 5 963 26 700 

Únor 238 143 10 710 9 263 5 708 25 680 

Březen 255 133 11 475 8 645 5 820 25 940 

Duben 247 124 11 093 8 028 5 550 24 670 

Květen 196 124 8 798 8 028 4 785 21 610 

Červen 170 67 7 650 4 323 3 548 15 520 

Červenec 170 57 7 650 3 705 3 405 14 760 

Srpen 196 67 8 798 4 323 3 930 17 050 

Září 255 114 11475 7 410 5 535 24 420 

Říjen 255 124 11 475 8 028 5 678 25 180 

Listopad 289 133 13 005 8 645 6 330 27 980 

Prosinec 238 114 10 710 7 410 5 280 23 400 

Celkem 2 763 1 340 124 313 87 068 61 530 148 598 
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Předpokládané cash-flow 

V kapitole předpokládaného cash-flow se budu zabývat stavem peněžních 

prostředků. Peněžní vklad jsou hotové peníze, které vynaložím na rekonstrukci prostorů 

a nákup vybavení, potřebného k fungování fitness centra. Pro výpočet cash-flow budu 

počítat s reálnou variantou projektu (Tabulka 8). 

Tabulka 8 - Plánované cash-flow 

zdroj: vlastní zpracování 

Výkaz cash-flow 

 2014 2015 2016 

Počáteční stav peněžních prostředků 500 000 Kč 118 655 Kč 172 051 Kč 

Příjmy 74 200 Kč 280 800 Kč 307 800 Kč 

- služby 57 400 Kč 217 050 Kč 237 900 Kč 

- zboží 16 800 Kč 63 750 Kč 69 900Kč 

Výdaje 455 545 Kč 227 404 Kč 229 024 Kč 

- nákup výživy 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

- čisticí prostředky 3 000 Kč 6 000 Kč  6 000 Kč 

- vybavení tělocvičen 232 830 Kč - - 

- vybavení recepce 29 500 Kč - - 

- rekonstrukce 97 145 Kč   

- nájemné, energie, pojistné 54 000 Kč 108 000 Kč 108 000 Kč 

- osobní nákladyZP,DP 25 522 Kč 43 752 Kč 43 752 Kč 

- honorář recepční - 36 000 Kč 36 000 Kč 

- zřízení živnosti 1 000 Kč - - 

- výpis z rejstříku trestu 50 Kč - - 

- rozhlasový poplatek 530 Kč 530 Kč 530 Kč 

- daně 1 968 Kč 13 122 Kč 14 742 Kč 

Konečný stav peněžních prostředků 118 655 Kč 172 051 Kč 250 827 Kč 

Před výpočtem jednotlivých částek, uvedených výše, jsem si musela stanovit tržby za 

prodej služeb a doplňkového vybavení za jednotlivé roky. V roce 2014 se jedná o 

období od srpna do prosince. Náklady však budou plynout již od června téhož roku, 

protože budou probíhat rekonstrukce a nákup vybavení do tělocvičen. Rok 2014 

vychází z obvyklého počtu návštěvníků. Další roky již počítám s postupným nárůstem 

zájmu o služby fitness centra. Těmto částem jsem se věnovala ve výše uvedených 

kapitolách.  

Náklady zahrnují především výdaje na nájemné, hygienické prostředky a odměny 

recepční. Za osobní náklady považuji náklady na sociální a zdravotní pojištění. Jak již 

jsem zmínila, jedná se o hlavní výdělečnou činnost. Pro rok 2014 jsou zálohy na 
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sociální pojištění 1 752 Kč a důchodové pojištění 1 894 Kč. Dále zde započítávám 

částku kolem 4000 Kč pro postupný návrat investic do podnikání. Tato částka se bude 

v průběhu měnit v závislosti na tržbách. V dalších letech se minimální měsíční zálohy 

na SP a ZP mění jen minimálně, proto tato částka může být nepřesná. Jako základní 

částku pro recepční jsem zvolila prozatím 3000 Kč. Časem se její výše může měnit. 

Recepční bude pracovat na dohodu o provedení činnosti a její příjem se bude 

pohybovat od 3 do 4 tisíc měsíčně.  

Odhadovaný zisk 

V následující části vyčíslím odhadovaný zisk. Výnosy plynou především ze 

zaplacených vstupů do posilovny, na funkční tréninky a koupené sportovní výživy. 

Náklady tvoří výdaje na vybavení, pronájem prostorů, rekonstrukci prostor, odměny, 

pojištění apod. V prvních letech jsou náklady velmi vysoké, protože proběhnou velké 

investice do zprovoznění fitness centra. V dalších letech se náklady mnohonásobně 

sníží (Tabulka 9). Jak je z tabulky patrno, první rok se projekt pohybuje v hluboké 

ztrátě. Je to ale dáno vysokými náklady a nízkými tržbami, které jsou jen posledních pár 

měsíců v roce 2014. Další roky provozu již náklady nejsou tak vysoké a proto již 

fitcentrum dosahuje zisku. 

Tabulka 9 – Výkaz zisku/ztráty 

zdroj: vlastní zpracování 

Rozvaha 

Výnosy 2014 2015 2016 

1. posilovna 34 650 Kč 133 200 Kč 146 250 Kč 

2. kardiofitness 22 750 Kč 83 850 Kč 91 650 Kč 

3. výživa 16 800 Kč 63 750 Kč 69 990 Kč 

Výnosy celkem 74 200 Kč 280 800 Kč 307 890 Kč 

Náklady 2014 2015 2016 

4. Vybavení 262 330 Kč 0 0 

4a) tělocvičny 232 830 Kč 0 0 

4b) recepce 29 500 Kč 0 0 

5. Nájem 48 000 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 

6. Pojištění 6 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

7. Odměny 0 36 000 Kč 36 000 Kč 

8. Marketing 1 000 Kč 0 0 

9. Rekonstrukce 97 145 Kč 0 0 

10. Administrativa 1 580 Kč 0 0 
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11. Čisticí prostředky 3 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

12. Výživa 10 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 

13. Ostatní náklady 25 522 Kč 43 752 Kč 43 752 Kč 

Náklady celkem 454 577 Kč 213 752 Kč 213 752 Kč 

Zisk před zdaněním -380 377 Kč 67 048 Kč 94 138 Kč 

Bod zvratu 

Tato kapitola je zaměřena na vypočítání, vyobrazení, bodu zvratu. Tato metoda 

porovnává náklady a tržby projektu. Jelikož jsou ve fitness centru nabízeny prozatím 

dvě služby (posilovna, kondiční tréninky), stanovila jsem si pro výpočet tohoto bodu 

poměr 2:1. Tzn., že posilovna má  2x větší návštěvnost než kondiční tréninky, i když 

v reálu je to o něco větší rozdíl. Posilovna má v prvním půl roce průměrně návštěvnost 

246, zatím co kondiční tréninky 107. Variabilní náklady se nedají přímo vyčíslit, 

protože zákazník nás přímo nic nestojí.  

Fixní náklady jsou ve výši 14 000 Kč. Zahrnují částky, které budu muset platit bez 

ohledu na návštěvnost. Jedná se o nájemné a placení záloh na energie. Dále zde mohu 

zahrnout čisticí prostředky, honorář pro brigádníka a nákup výživových doplňků.  

Jak už bylo několikrát uvedeno, tržby plynou ze zaplaceného vstupného do posilovny 

a na kondiční tréninky. 

V následující tabulce jsou vyčísleny vstupy, tržby z nich a fixní náklady (Tabulka 10). 

Tabulka 10 - Průměrná návštěvnost a tržby 

Zdroj: vlastní zpracování 

Měsíčně vstupy tržby 

posilovna 

tržby 

kondice 

celkem 

návštěvy 

tržby 

celkem 
Náklady zisk/ztráta 

posilovna kondice 

120 60 5400 3900 180 9300 14000 -4 700 Kč 

140 70 6300 4550 210 10850 14000 -3 150 Kč 

160 80 7200 5200 240 12400 14000 -1 600 Kč 

180 90 8100 5850 270 13950 14000 -50 Kč 

200 100 9000 6500 300 15500 14000 1 500 Kč 

220 110 9900 7150 330 17050 14000 3 050 Kč 

240 120 10800 7800 360 18600 14000 4 600 Kč 

260 130 11700 8450 390 20150 14000 6 150 Kč 
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Následující graf (Graf 6) zobrazuje údaje z horní tabulky v jednoduchém grafovém 

vyjádření. 

 

Graf 6 - Bod zvratu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Daňová optimalizace 

Při stanovení nákladů u výpočtu daně z příjmu fyzických osob se dá postupovat 

dvěma způsoby. Stanovení výdajů pomocí skutečně vynaložených prostředků pro 

fungování živnosti, nebo paušální stanovení nákladů z příjmů. Při zvolení druhé 

varianty se jedná o paušální odpočet výdajů ve výši 60%. 

Jelikož ze začátku podnikání nebudu mít příliš mnoho volných finančních 

prostředků, abych si zaplatila služby finančního poradce, využiji proto ze začátku 

možnost pro odpočet pomocí paušálních výdajů.  
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Paušální odpočet 

Tabulka 11 - Daňová povinnost s paušálními náklady 

zdroj: vlastní zpracování 

Položka 2014 2015 2016 

Příjmy 74 200 Kč 280 800 Kč 307 800 Kč 

Paušální výdaje 44 520 Kč 168 480 Kč 184 680 Kč 

Daňový základ I 29 680 Kč 112 320 Kč 123 120 Kč 

Slevy na poplatníka 16 560 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňový základ II 13 120 Kč 87 480 Kč 98 120 Kč 

Daň 15% 1 968 Kč 13 122 Kč 14 742 Kč 

4.9 Rizika projektu 

Bohužel každý podnikatelský plán s sebou nese rizika. Tato rizika jsou spojena 

s dosažením požadovaných hospodářských výsledků, ale jedná se také o riziko, že 

podnikání nebude úspěšné. Jedná se tedy o nebezpečí, že výsledky podnikání nebudou 

takové, jaké se očekávají. Riziko se může na podnikání projevit dvěma způsoby: 

- negativně, 

- pozitivně. 

Negativně se riziko na podnikání projevuje v dosažení špatných výsledků, dosažení 

ztráty, nedosažení očekávané návštěvnosti a v nejhorší možné variantě zánikem 

podnikatele.  

V pozitivní stránce rizika se skrývají nové možnosti. Pokud je podnikatel včas 

odhalí, může podnik proniknout na nové trhy, dosáhnout úspěchu a vysokých zisků. 

Z uvedeného vyplývá, že s riziky je potřeba počítat. Negativním rizikům je potřeba 

se co nejvíce vyvarovat a pozitivní rizika se musejí prozkoumat a zjistit proč k nim 

došlo.  

Rizika se dají rozdělit následovně: 

- ekonomická, 

- politická, 

- legislativní, 
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- přírodní katastrofy, 

- nedostatečné finanční prostředky pro založení společnosti, 

- odcizení vybavení, 

- poškození majetku, 

- dlouhý průběh rekonstrukce, 

- sezónní výkyvy, 

- nízká návštěvnost 

- úrazy. 

Nejvýznamnějším a samozřejmě nejvíce častým rizikem je ekonomické. Toto riziko 

může vzniknout na základně nepřesného nebo neobjektivního odhadu budoucích tržeb a 

nákladů. Podnik se může dostat do finančních problémů také kvůli půjčce, kterou 

nebude moci splácet. Tomuto se může dát předejít například výzkumem a plánováním 

tržeb ve třech variantách (reálná, optimistická, pesimistická). Do této kategorie také 

spadá výše inflace. Pokud se inflace bude zvyšovat, budou se tak zvyšovat všechny 

ceny produktů a služeb. V tomto případě bych byla nucena zvýšit ceny služeb, což by 

mnohé zákazníky odradilo.  Další riziko se skrývá v cenách energií (elektřina, voda, 

plyn). Zvýšením cen energií se zvýši provozní náklady a budu muset opět zvýšit ceny 

služeb, aby mi tržby pokryly náklady na provoz. Pokud budou obyvatelé české 

republiky stále zažívat krizovou situaci, nebudou poptávat služby fitness centra a spíše 

se zaměří na pokrytí životně důležitých potřeb a nebudou utrácet za sportovní aktivity. 

Stále je zde ale druhá stránka, a to ta, že si lidé později uvědomí, že pohyb i v případě 

problémů, je důležitý. 

Politická a legislativní rizika v oblasti poskytování služeb pro volný čas zde existují. 

Změny v zákonech podnik musí přijmout a přizpůsobit se jim. Tyto změny platí pro 

všechny stejně, a podnik se proti těmto změnám nemůže často bránit. Zákony a předpisy 

upravující tuto činnost se velmi často mění. Může tak docházet k neaktualizování 

informací. Z nedostatečné znalosti předpisů mohou následně vzniknout chyby, za které 

může být podnik sankciován. Podnikateli tak vznikne finanční škoda, která ho může 

velmi poškodit.  
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Riziko nedostatečného kapitálu pro založení můžu eliminovat tím, že si vypočítám 

přesné náklady na rozjetí podnikání. Dle toho si vytvořím peněžní zásobu, aby mi 

peníze vystačily na vše důležité, aby provoz mohl být spuštěn ve stanoveném termínu. 

Jakmile by finanční plán překročil hodnotu mých úspor, tak bych se musela obrátit na 

bankovní instituce o poskytnutí úvěru.  

Riziko spojené s poškozením majetku je nedílnou součástí každého podniku. 

Odcizení i poškození majetku se dá jednak pojistit, ale taky se to dá řešit osobním 

dohledem nad majetkem. Může tomu napomoci i kamerový systém. Ten je však pro 

začátek podnikání finančně náročný.  

Dlouhý průběh rekonstrukce a neplánované prodloužení může vést ke zpoždění 

termínu otevření fitness centra. Přišla bych tak o část tržeb, které by mi ve finále mohli 

hodně chybět. Rekonstrukce je plánovaná na letní měsíce (červen-září). V tomto 

termínu by měly být vybudovány sprchy, šatny, vymalované tělocvičny, položená nová 

podlaha, postavena recepce a rozmístěno vybavení pro cvičení. 

Bohužel ke sportování patří také úrazy. Cvičící si může natáhnout sval, může mu na 

nohu spadnout činka, nepříjemně se pohnout a zablokovat si páteř, aj. Proti tomuto 

riziku bude fitness centrum pojištěno. 

Fitness centrum se především ze začátku může být ohroženo nedostatečným počtem 

zájemců o sport. Sice fitness centrum bude pokračovat v prostorách bývalé posilovny, 

ale bude na jistý čas kvůli rekonstrukci zavřeno. Toto období sice bude v době nejmenší 

návštěvnosti, ale i tak se jistá část zákazníků nebude moci do fitness centra dostat. 

Návštěvnost bude závislá ve velké míře na ročním období. Největší návštěvnost bude 

v zimních měsících, především po vánocích. Nejmenší bude pak v letních měsících 

(červen-srpen).  

Rizika přírodních katastrof se nedají ovlivnit. Příroda může zasáhnout kdykoliv a 

často nečekaně. Může vzniknout požár, vyplavení, poškození majetku krupobitím, aj. 

Pokud by podnikatel neměl dostatečnou finanční rezervu pro opravu přírodních 

následků, může nastat podobný scénář jako u rizik spojených s financemi a 

ekonomikou.  
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Další problém by mohl nastat v případě používání chráněných značek. Jedná se 

například o spinning a TRX. Pokud nebudu mít kola značky Star Track, nemůžu 

používat název spinning, protože tato firma má název chráněný. To stejné je v případě 

TRX, tzv. závěsného systému. V současné době existuje již několik značek, které tento 

systém prodávají. Jde například o firmu Insportline. V případě používání jiné značky 

než TRX, nemohou být hodiny nazvány TRX. Pokud by kontrola přišla na používání 

ochranných značek bez oprávnění, fitcentru by hrozily problémy s těmito firmami. 

4.10 Budoucí rozvoj  

Hlavním cílem podniku je poskytovat výborný servis a služby zákazníkům. Prioritou 

je také snaha rozšířit poskytované služby. Jedná především o kurzy fitbox a stacionární 

kola. Podle zájmu cvičících se budou rozšiřovat cvičební hodiny. Každému totiž můžou 

vyhovovat jiné hodiny cvičení. Ze začátku bude hodin jen pár, každý den dvě (TRX, 

kondiční trénink). Budou zde také hodiny určené pro místní fotbalisty, kteří také být pro 

zápasy fyzicky připraveni. Dále uvažuji o rozšíření okruhu cvičitelů. Při zájmu o licenci 

nějakého sportu, se dá zařídit školení. Z toho bude mít následně prospěch jak fitness tak 

i instruktor.  

Dalším možné zpestření a rozšíření služeb se skrývá v poskytování služeb ženám na 

mateřské dovolené. Pro děti by bylo vhodné vybudovat dětský koutek. Bohužel v tak 

malém prostoru to není možné. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský plán na založení 

fitness centra. Toto téma jsem si vybrala, protože jsem sportovec tělem i duší, a není mi 

lhostejná situace ve Ždánicích. V současné době je velký zájem o pohybové aktivity a 

proto jsem se rozhodla o pronájem prostorů od TJ Sokol Ždánice, kde budou 

zrekonstruovány prostory a zprovozněno fitness centrum. 

K tomu, abych tento cíl splnila, musela jsem si nastudovat teoretické oblasti týkající 

se náplně podnikatelského záměru, plánování nákladů, rizik, analýzy a marketingového 

mixu. Pro zjištění příležitostí a hrozeb sloužila SWOT analýza. K průzkumu vnějšího 

okolí SLEPT analýza a k posouzení konkurence a konkurenčního prostředí Porterův 

model pěti sil. 

V části týkající se aktuálnosti tématu jsem zmínila aktuální stav posilovny a prostory 

v nichž se nachází. Po provedení analýz jsem došla k závěru, že pro toto podnikání 

nejsou ze stran legislativy žádné větší překážky. Z Porterovy analýzy vyšel jako 

nejsilnější faktor zákazníci. Konkurence v okolí Ždánic není příliš vysoká, v okolí 20 

km se nachází asi pět takto zaměřených zařízení. SWOT analýza ukázala jak na silné 

stránky tak i na slabé. Jako příležitost zde vidím zlepšení životního stylu a zdravotního 

stavu obyvatel a zlepšení sportovních výsledků místních tělovýchovných spolků. 

V kapitole týkající se samotného podnikatelského plánu jsem postupovala podle 

doporučených kroků profesora Korába. Hlavním ukazatelem pro reálnost projektu bylo 

zjistit, zda bude ziskový. Byla stanovena cena a odhady reálné odhady návštěvnosti. 

Finanční plán jsem stanovila na dva a půl roku podnikání. První půlrok bude podnikání 

ztrátový, avšak další roky budou již ziskové.  

Nedílnou součástí tohoto projektu bude také rekonstrukce prostor, která se ze začátku 

podnikání výrazně odrazí v nákladech. Musím nakoupit nové vybavení do posilovny a 

sálu pro funkční tréninky. Musí být vybudovány nově sprchy a šatny. V posilovně bude 

položen nový koberec, v sálu plovoucí podlaha a obě místnosti se vymalují. Pro recepci 

zde sloužit bar přímo u posilovny.  

Po zvážení všech faktorů, analýz a finančních výpočtů se tento projekt ukázal jako 

reálný a ziskový, čímž jsem cíl práce splnila.
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