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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který rozšíří 

nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Podnikatelský záměr 

vychází z provedeného anketního šetření, kompletní analýzy trhu a prostředí dané 

lokality. Cílem práce je zjistit, zda je navrhovaný podnikatelský záměr realizovatelný  

a rentabilní. 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis focuses on the creation of business plan, which expands capacity of 

sport movement activities for seniors living in Jihlava. Business plan is based on the 

inquiry research, a comprehensive analysis of the market and the designated location. 

The aim is to determine whether the particular business plan is feasible and  

cost-effective. 

 

Klíčová slova 

 

Podnikatelský záměr, sportovní pohybové aktivity, senioři, živnostenské podnikání, 

finanční plán. 
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ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá sportovními pohybovými aktivitami seniorů v Jihlavě. 

Provozování pravidelné pohybové aktivity je považováno za nejlepší prevenci 

nejrůznějších chorob a onemocnění nebo alespoň slouží ke zmírnění jejich projevů.  

K tomuto tématu mě přivedl fakt, že seniorská populace obecně není příliš sportovně 

aktivní, a proto bych rád rozšířením nabídky sportovních pohybových aktivit pomohl 

seniorům, zajistit plnohodnotné prožití stáří a nabídnout možnost lepšího využití jejich 

volného času. 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který umožní 

rozšířit nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Město Jihlava 

leží na česko-moravské zemské hranici a patří mezi největší města České republiky. 

Toto město jsem si vybral pro návrh vlastního podnikatelského záměru, protože jsem  

v něm prožil značnou část svého života, převážně při studiu základní a střední školy. 

 

Práce je rozdělena do tří částí. První část vychází z rešerše odborné literatury a  jsou zde 

obsažena teoretická východiska pro celou práci, jedná se o základní informace  

o stáří a stárnutí, o založení podniku a o podnikatelském záměru. Druhá část se zabývá 

podrobnou analýzou současného stavu, provedenou anketním šetřením a analýzami 

nezbytnými ke zpracování podnikatelského záměru. Poslední část obsahuje konkrétní 

návrh podnikatelského záměru na rozšíření sportovních pohybových aktivit pro seniory 

v Jihlavě. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru, který 

rozšíří nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě, a navržení 

takových sportovních pohybových aktivit, o které senioři v Jihlavě budou mít zájem  

a budou je pravidelně využívat. To zajistí úspěch podnikatelského záměru, který tak 

bude realizovatelný a rentabilní. 

 

Dílčím cílem práce, který umožní splnění hlavního cíle, tj. vypracování podnikatelského 

záměru, je podrobná analýza současného stavu, provedená anketním šetřením  

a analýzami nezbytnými ke zpracování podnikatelského záměru. Anketní šetření ukáže, 

o které sportovní pohybové aktivity mají senioři v Jihlavě zájem a které pravidelně 

provozují. Podrobná analýza trhu zjistí aktuální stav nabídky těchto aktivit. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1. Stárnutí a stáří 

„Stárnutí a stáří je specifický biologický proces, který je charakterizován tím, že je 

dlouhodobě nakódován, je nevratný, neopakuje se, jeho povaha je různá a zanechává 

trvalé stopy“ [1, s. 57]. 

 

2.1.1. Stárnutí 

„Stárnutí (involuce) je univerzální proces postihující živou hmotu“. Probíhá nepřetržitě 

od početí, ale jeho skutečný projev nastává až po dosažení pohlavní dospělosti,  

po kterém dochází k poklesu některých funkcí [2, s. 67]. 

 

„Stárnutí je v podstatě vždy proces disociovaný, dezintegrovaný a asynchronní“. Při 

tomto procesu dochází k úbytku struktur a funkcí, jejich útlumu a involuci a také nejen 

ke kvantitativní, ale i ke kvalitativní změně homeostatických adaptačních mechanismů. 

Výsledkem stárnutí je stáří [1, s. 58].  

 

Z psychologického hlediska je typickým signálem stárnutí zpomalení psychických 

funkcí, snížení kvality vnímání a zhoršení paměti a pozornosti [3]. 

 

2.1.2. Stáří 

Stáří (senium) je označení posledních fází ontogenetického vývoje člověka.  Jedná se  

o jednotlivé projevy  involučních změn. Dochází k funkčním a morfologickým změnám, 

probíhajících specifickou rychlostí a s výraznou variabilitou. Tyto změny vytvářejí 

typický obraz označovaný jako stařecký fenotyp, který je definován jako tělesné 

projevy a změny, kterými se staří lidé odlišují od mladých. Stařecký fenotyp je ovlivněn 

životním stylem, sociálními, ekonomickými a psychologickými vlivy prostředí  

a zdravotním stavem jedince [2]. 
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Dělení stáří 

Členění a vymezení stáří je velmi obtížné, protože na charakteru stáří se podílí velká 

řada faktorů, mezi které patří životní styl, zdravotní stav, vliv prostředí a vlivy sociálně 

ekonomické a psychické. Nejčastěji se stáří rozlišuje na stáří kalendářní, sociální  

a biologické [2]. 

 

Kalendářní stáří 

Je jednoznačně vymezené, nicméně jeho hranice se neustále posouvá. V 18. století  

A. Haller označil věk 53 za začátek stáří. E. B. Hurloková v 50. letech 20. století 

vyznačila věk 60 let a více jako stáří. Nyní považujeme za počátek stáří věk 65 let, který 

v  60. letech 20. století navrhla B. L. Neugartenová. Dále rozdělila stáří na 3 fáze, které  

se v současné době využívají pro orientační členění stáří. 

 65 - 74 let: mladí senioři 

 75 - 84 let: staří senioři 

 85 a více let: velmi staří senioři 

 

Sociální stáří 

Vzniká obvykle při nároku na starobní důchod. Jedná se o změny sociálních rolí  

a potřeb, ekonomického zajištění a životního stylu vyvolané především 

nepřizpůsobením se na penzionování, změnou životního programu a ztrátou 

společenské prestiže. Tyto změny mohou vést k osamělosti, ztrátě soběstačnosti  

a obecně k poklesu životní úrovně. Sociální periodizaci můžeme rozdělit do čtyř věků: 

 první věk (předproduktivní) - období dětství a mládí 

 druhý věk (produktivní) - období dospělosti 

 třetí věk (postproduktivní) - stáří 

 čtvrtý věk - období závislosti 

 

Biologické stáří 

Jedná se o míru involučních změn daného jedince. Jeho přesné vymezení se dodnes 

nepodařilo vyjádřit. Nejčastěji se porovnává funkční stav, výkonnost, kondice  

a patologie jedince. 
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2.1.3. Fyziologické změny provázející stárnutí  

Tělesné projevy a změny mají při stárnutí obecné rysy, ale jejich časový projev, rozsah  

i úplnost jsou velice individuální. Mezi fyziologické aspekty stárnutí patří procesy  

a děje, které významně ovlivňují činnost organismu. Nejčastěji se jedná o degresivní 

změny projevující se na vnitřní a vnější funkční stránce organismu [2, 4]. 

 

Tělesná hmotnost a  tělesný povrch 

Tělesná hmotnost do 70. - 80. věku života obvykle stoupá, poté dochází k jejímu 

poklesu. Zvýšení tělesné hmotnosti je způsobené nárůstem tuku a vaziva, naopak  

v pokročilém věku dochází k úbytku aktivní tělesné hmoty. Tělesný povrch se ve stáří 

zmenšuje. Pokles může být u žen až o 15 cm
2
 a u mužů až o 13 cm

2
. 

 

Tělesná výška 

Postupné snižování výšky meziobratlových disků, komprese obratlů, hyperkyfóza, 

zkracování měkkých tkání a nahrbení ze svalových dysbalancí přispívá s přibývajícím 

věkem ke snižování tělesné výšky. 

 

Smysly 

S přibývajícím věkem se u zraku snižuje funkce přizpůsobení oka při pohledu na blízké 

či vzdálené předměty. Nejmenší vzdálenost (Punctum proximum) od oka, při které je 

ostře vidět předmět nebo text, je v 50 letech 40 cm, v 60 letech už 100 cm a v 70 letech 

400 cm.  

 

Velmi častým jevem stárnutí je úbytek sluchové ostrosti pro vysoké tóny. Dále  

s nárůstem věku dochází ke snížení koncentrace Meisnerových hmatových tělísek  

na konečcích prstů. Do 60. věku života je tato koncentrace hmatových tělísek 11/mm
2
, 

po 70. roce života se snižuje pouze na 6/mm
2
. Chuť i čich významně klesá převážně 

pouze u kuřáků. 
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Svalově kosterní systém 

Zhruba od 50-ti let věku dochází ke zvýšení výskytu artrózy, osteoporózy  

a revmatoidních onemocnění. Dochází ke ztrátě svalové hmoty, úbytku motorických 

jednotek, snižování počtu rychlých vláken (II. typu) a snižování průměru svalového 

vlákna. 

 

Kardiorespirační systém 

Při stárnutí se zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Dále může nastat pokles 

maximální srdeční frekvence, snížení příjmu kyslíku, pokles vitální kapacity plic  

a snížení elasticity plicní tkáně a hrudní stěny. 

 

Centrální nervová soustava 

S přibývajícím věkem může docházet ke změnám v neurotransmiterech, snížení počtu 

neuronů, hromadění lipofuscinu a degenerativním změnám. 

 

2.1.4.  Psychické změny provázející stárnutí 

Veškeré změny biologický struktur se odráží na funkční zdatnosti psychologických 

funkcí, které se projevují změnami v pracovní činnosti, rodinném životě i v širších 

sociálních vztazích. 

 

Ve stáří dochází ke změně rozsahu psychických procesů poznávacích schopností, mezi 

které patří kvalitativní a kvantitativní změny vnímání, změny počitkových prahů, změny 

ve vnímání motorické koordinace, a nejčastěji k poklesu pamětních funkcí  

a intelektových výkonů. 

 

Ke změnám paměti dochází nejčastěji v pátém desetiletí života člověka, při kterých 

dochází k poklesu schopnosti učení se komplexních vztahů. Osoba ve věku mezi  

60. - 69. rokem života potřebuje k učení se komplexních vztahů čtyřnásobnou dobu než 

osoba ve věku 26 - 29 let. Za tuto dobu udělá čtyřnásobně více chyb a k úplnému 

naučení potřebuje o polovinu více opakování než potřebují osoby o generaci mladší. 
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Postupný pokles jednotlivých psychických funkcí lze do určité míry kompenzovat a to 

zvýšenou opatrností, zpomalením tempa, větším úsilím, racionalizací postupů  

a všeobecnou zvýšenou kontrolou všech procesů [5]. 

 

2.1.5. Mýty o stáří  

Mýty vznikají na základě nejrůznější pravd a polopravd, které se následně šíří mezi 

lidmi. Tyto mýty dobře ilustrují, jak si naše mladá, moderní a ekonomicky prosperující 

společnost předvídá stáří. V naší společnosti jsou nejčastějšími mýty o stáří [6]: 

 mýtus falešných představ - zakládá se na přesvědčení, že senior nárokuje svoji 

existenci pouze na ekonomickém a materiálním zajištění, přičemž předpokládá, 

že mezi spokojeností a materiálním komfortem existuje přímá úměra 

 mýtus zjednodušené demografie - vznikl na základě špatného přesvědčení, že se 

člověk stává starý v den odchodu do důchodu. Mýtus zcela ignoruje rozdíl mezi 

„mladými“ a  „starými důchodci“ 

 mýtus homogenity - reprezentuje přesvědčení, že lidé patřící k populaci seniorů 

jsou všichni stejní a jejich potřeby se neliší 

 mýtus neužitečného času - každý důchodce bývá považován za neužitečného, 

protože společnost bere za užitečného pouze toho, kdo pravidelně pracuje  

 mýtus ignorace - jedná se o všeobecné přehlížení a ignoraci seniorů. Nezajímá 

nás jejich názory, nejsou pro nás partnery, nemůžou být našimi soky a nebereme 

je ani jako konkurenty 

 mýtus o lékařích - jedná se mylnou představu laiků, že všechny problémy 

seniorů vyřeší medicína, konkrétně jejich odpovědný lékař 

 mýtus o úbytku sexu - vychází z představy asexuálního stáří 

 mýtus o chudobě seniorů - zakládá se především na nízkých nebo relativně 

nízkých starobních důchodech 
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2.2. Demografická situace seniorů v ČR 

„Po celou druhou polovinu 21. století bude v České republice žít 2,5krát více seniorů 

než dětí“ [7].  

 

V současné situaci (k 31. 12. 2012) žije v České republice 1 767 618  lidí ve věku 65  

a více let, což odpovídá zhruba 17 % všech obyvatel České republiky [8]. Z výsledků 

projekce obyvatel do roku 2100 provedené Českým statistickým úřadem je patrné, že  

k největším změnám ve skladbě obyvatelstva dojde v seniorské kategorii 65 let a více.  

 

V posledních letech je počet osob ve vyšším věku výrazně ovlivněn příchodem 

silnějších generací z období 2. světové války. Tohoto věku také již dosáhly osoby 

narozené v některém silném poválečném ročníku. Obyvatel v tomto věku bude v České 

republice v následujících desetiletích výrazně přibývat. Maximální počet osob ve věku 

65 a více let se počítá kolem roku 2060, kdy by mělo dojít  ze současného počtu 1,7 mil. 

osob starších 65 let až ke zdvojnásobení na 3,2 mil [9]. 

 

 

Obrázek č. 1: Vývoj počtu osob ve věku 65 a více let [7, s. 6] 
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2.3. Pohybové aktivity seniorů 

2.3.1. Pohybová aktivita  a zdraví 

Pohybová aktivita je druh pohybu člověka, při kterém dochází ke zvýšení energetického 

výdeje, jako výsledek svalové práce. Tento pohyb člověka je charakterizovaný 

svébytnými vnitřními determinantami a vnější podobou. Pohybové aktivity můžeme 

podle kontextu rozdělit na strukturované, nestrukturované, zdraví podporující, bazální, 

běžné každodenní a sportovní [10]. 

 

Pravidelná pohybová aktivita spojená s pravidelným cvičením a s přiměřeným příjmem 

energie, je považována za nejbezpečnější, nejlepší a nejméně ekonomicky náročnou 

prevenci tzv. civilizačních onemocnění, mezi které převážně patří ischemická choroba 

srdeční, cévní mozková příhoda, hypertenze a diabetes mellitus 2. typu [11]. 

 

2.3.2. Motivace seniorů k pohybu 

Motivovat starší jedince k pravidelným pohybovým aktivitám vedoucí k aktivnímu 

životnímu stylu, je velmi obtížný a dlouhodobý úkol. Starší lidé nejčastěji začínají  

s určitým druhem pohybu až na začátku zdravotních potíží. Z psychologického pohledu 

jsou lidé obecně neochotní se preventivně zabývat jakýmkoliv pohybovým programem 

pro udržení kvality života a pro oddálení involučních změn. 

 

Z psychologického hlediska k věrnosti vykonávání dlouhodobé pohybové aktivity 

nestačí pouze racionální motivace, tedy vědomí, že je důležitá pro zdraví a dlouhý 

spokojený život. Starší lidé potřebují také emoční motivaci. Jedná se o emoční prožitek 

z pohybu a radost z atmosféry a z družnosti, která k pohybu patří. Tato motivace bývá 

nejsilnější, pokud je pohybová aktivita vykonávána v okruhu přátel, kteří mají sami 

vztah k pohybu [12]. 
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2.3.3. Doporučené pohybové aktivity pro seniory 

Zvolená pohybová aktivita pro seniory vždy závisí na jejich dlouhodobém a aktuálním 

zdravotním stavu. Aerobní činnosti patří k nejdoporučovanějším pohybovým aktivitám 

pro seniory. Dále jsou velmi důležité aktivity posilujícího charakteru, mezi které 

převážně patří aktivity zvyšující flexibilitu a balanční cvičení. 

 

Pro seniory, kteří nejsou svým zdravotním stavem výrazně omezeni, se doporučuje pro 

podporu zdraví vykonávat aerobní pohybové aktivity o střední intenzitě 5 dní v týdnu 

po dobu 30 minut. Nebo 3 dny v týdnu vykonávat po dobu 20 minut vysoce zatěžující 

pohybovou aktivitu. Minimální doba trvání aerobní aktivity je stanovena na 150 MET 

minut v jednom týdnu, přičemž alespoň 10 minut bez přerušení [4]. 

 

2.3.4. Nevhodné pohybové aktivity pro seniory   

Jedná se především o aktivity, které jsou vzhledem k vysokému věku a celkovým 

změnám v organismu pro seniory nedoporučované. Za nevhodné pohybové aktivity pro 

seniory se považují [13, 14]: 

 aktivity převážně vysoké intenzity 

 přemrštěných nároků na rovnováhu a koordinaci 

 cvičení se zadrženým dechem 

 aktivity vysoké složitosti 

 prudké nebo náhlé změny polohy 

 cvičení na nářadí 

 pohyby s velkými otřesy (skoky a dopady) 

 dlouhé záklony hlavy 

 

2.3.5. Pozitivní účinky pravidelné sportovní aktivity na organismus seniora 

Cílem všech pohybových aktivit pro seniory není podávání vrcholových výkonů, ale 

zvýšení fyzické a psychické zdatnosti. Pravidelná a dlouhodobá pohybová aktivita může 

vést k výraznému zvýšení kvality života seniora a slouží k [13]: 

 prevenci civilizačních onemocnění 
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 zvýšení fyzické kondice - úpravě krevního tlaku, snížení srdeční frekvence, 

zvýšení vitální kapacity plic, úpravě hladiny tuku v krvi  

 snížení bolestivosti kloubů - zlepšení funkčnosti a pohyblivost 

 úpravě hladiny cukru v krvi 

 zlepšení kvality spánku 

 udržení optimální hmotnosti a zlepšení metabolismu 

 snížení rizika pádů a zlomenin 

 zlepšení paměti 

 

2.4. Založení podniku 

2.4.1. Definice podnikání a živnosti 

V obchodním zákoníku (§2) je podnikání definováno jako: „...soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku“ [15]. 

 

V živnostenském zákoníku (§2) se za živnost považuje: „...soustavná činnost 

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

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“ [16]. 

 

2.4.2. Podmínky provozování živnosti 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splní zákonem stanovené 

podmínky. Mezi všeobecné podmínky k provozování živnosti patří dosažení věku 18 

let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Dále je u některých typů živností 

vyžadováno splnění zvláštních podmínek k provozování živnosti, mezi které nejčastěji 

patří doložení odborné nebo jiné způsobilosti k provozování živnosti v daném oboru. 

 

Živnost nemůže provozovat osoba, která nesplňuje všeobecné a zvláštní podmínky  

k provozování živnosti, osoba které bylo soudně zakázáno provozovat živnost nebo jí 

bylo soudně zrušeno živnostenské oprávnění. Dále fyzické a právnické osoby, na jejíž 

majetek byl prohlášen konkurz a osoby u nichž byl zamítnut insolvenční návrh [17]. 
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2.4.3. Druhy živností  

Živnostenský zákoník rozděluje živnosti na ohlašovací a koncesované, ohlašovací dále 

dělí na řemeslné, vázané a volné [16, 18]. 

 

Ohlašovací živnosti  

Jsou živnosti, které jsou provozovány na základě ohlášení. Podle vyžadovaných 

zvláštních podmínek k provozování živnosti je rozdělujeme na: 

 

Řemeslné  

Provozování řemeslných živností je podmíněno splněním všeobecných podmínek  

k provozování živnosti a doložením dokladu o odborné způsobilosti. Odborná 

způsobilost se nejčastěji prokazuje dokladem o řádném ukončení středního vzdělání  

s výučním listem nebo maturitou v daném oboru. Mezi řemeslné živnosti patří řeznictví, 

pekařství, kovářství, hodinářství, zednictví, klempířství, kadeřnictví... 

 

Vázané 

Jako u řemeslných živností je získání živnostenského oprávnění pro živnost vázanou 

podmíněno splněním všeobecných podmínek k provozování živnosti a doložením 

dokladu o odborné způsobilosti. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o uznání 

odborné kvalifikace. Mezi vázané živnosti patří geologické práce, zpracování tabáku a 

výroba tabákových výrobků, oční optika, projektová činnost ve výstavbě... 

 

Volné 

K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou není potřeba dokládat doklad  

o odborné způsobilosti, postačí splnit všeobecné podmínky k provozování živnosti. 

Mezi volné živnosti patří chov zvířat a jejich výcvik, výroba a opravy obuvi, výroba  

a zpracování skla, výroba strojů a zařízení... 

 

Živnosti koncesované 

Jedná se o činnosti, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, proto kromě všeobecných 

a zvláštních podmínek k provozování živnosti je nutné splnit podmínky pro udělení 
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koncese. Koncese je státem udělené právo k provozování živnosti v daném oboru. 

Žadatel může provozovat koncesovanou živnost až v den, kdy rozhodnutí o udělení 

koncese nabylo právní moci. 

 

2.4.4. Vznik živnostenského oprávnění 

Fyzickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti na 

živnostenském úřadě, právnickým osobám vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

K ohlášení živnosti je nejprve nutné vyplnit registrační formulář (žádost), ve kterém 

žadatel uvede své identifikační údaje. K žádosti žadatel přikládá doklady stanovené 

živnostenským zákonem, nejčastěji se jedná o výpis z evidence trestů, doklad  

o zaplacení správního poplatku (1000 Kč) a doklady prokazující odbornou způsobilost. 

 

Pokud žadatel splní všechny podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad provede 

do 5 pracovních dnů od přijetí žádosti zápis do živnostenského rejstříku a vydá 

podnikatelský výpis [19]. 

 

2.4.5. Zánik živnostenského oprávnění 

Právo provozovat živnost zaniká  se zánikem živnostenského oprávnění a podnikatel již 

nesmí nadále vykonávat podnikatelskou činnost. Dle živnostenského zákona 

živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím 

doby, na kterou bylo živnostenské podnikání vymezeno a nebo na základě rozhodnutí 

živnostenského úřadu. 

 

Živnostenský úřad může zrušit nebo pozastavit provozování živnosti pokud podnikatel 

porušuje podmínky o udělení koncese, neplní závazky vůči státu a jestliže podnikatel 

neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky [16, 20]. 
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2.5. Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán obecně slouží jako manažerský nástroj určený k řízení živnosti či 

společnosti nebo jako podklad pro získání cizích (finančních) zdrojů“ [21,  s. 42]. 

 

2.5.1. Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře můžeme nalézt velké množství struktur podnikatelského plánu, přičemž pro 

každý podnik může být jeho obsah velmi individuální, nicméně některé atributy by měl 

obsahovat jakýkoliv podnikatelský plán. Jedná se o titulní stranu, exekutivní souhrn, 

analýzu trhu, popis podniku, výrobní plán, marketingový plán, organizační plán, 

finanční plán a hodnocení rizik [21]. 

 

2.5.2. Části podnikatelského plánu 

Titulní strana 

Titulní strana je stručný obsah podnikatelského plánu. Nejčastěji je zde uveden  název  

a sídlo společnosti, jména podnikatelů, struktura a financování podniku a popis  

a povaha podnikání.  

 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn je nejčastěji zpracován až po dokončení celého podnikatelského 

plánu. Obsahuje nejdůležitější hlediska podnikatelského plánu, např. silné stránky 

podniku, finanční tabulky, očekávání a především hlavní myšlenky podnikatelského 

plánu. Cílem exekutivního souhrnu je vzbudit u čtenáře zájem k přečtení celého 

podnikatelského plánu. 

 

Analýza trhu 

Jedná se především o analýzu mikroprostředí, tedy analýzu naší konkurence včetně 

jejích silných a slabých stránek a možností, jak by mohly nežádoucím způsobem 

ovlivnit tržní úspěch našeho podniku. Dále tato část obsahuje zohlednění rizik vzniku 

nových konkurentů a vzniku vnitřní konkurence. 
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S pohledu makroprostředí je důležité vydefinovat náš potenciální a dostupný trh, 

zohlednit přírodní faktory, vývojové trendy, historické výsledky, legislativní podmínky 

a politickou situaci. 

 

Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu jsou podrobně popsána veškerá důležitá fakta 

podniku. Je důležité představit zákonnou formu našeho podnikání, např. zda se jedná  

o živnostenské podnikání či o obchodní společnost. Dále je vhodné uvést popis 

produktu nebo služby, jejichž realizací bude podnik zajišťovat své výnosy. Popsat 

umístění, lokalitu a velikost podniku s personálním zabezpečením a organizační 

strukturou. Do této části podnikatelského plánu také patří popis podnikové 

infrastruktury, tedy kompletní popis provozovny včetně veškerého kancelářského 

zařízení a technického vybavení. Poslední část by měla zahrnovat výčet klíčových 

kompetencí podnikatele, jeho znalosti, předchozí praxi nebo reference. 

 

Výrobní plán 

Jedná se o popis výrobního procesu, strojů a zařízení, použitého materiálu, informací  

o dodavatelích a subdodavatelích a výčet již uzavřených smluv. Pokud se nejedná  

o výrobní podnik, tak se tato část nazývá „obchodní plán“ a bude obsahovat převážně 

popis nákupu zboží a služeb. Pokud se bude jednat o oblast poskytování služeb, pak tato 

část bude obsahovat popis procesu poskytování služeb. 

 

Marketingový plán 

Je považován za nejdůležitější část podnikatelského plánu a slouží k zajištění úspěchu 

podniku. Obsahuje předběžný odhad objemu produkce, způsob oceňování výrobků nebo 

služeb, jejich propagaci a jakým způsobem budou distribuovány.  

 

Organizační plán 

Zde je popsána právní forma podnikání a forma vlastnictví nového podniku.  

U obchodních společností je nutné uvést příslušné obchodní podíly. Dále je nutné 

popsat management podniku, jeho vedoucí pracovníky, jejich vzdělání, zkušenosti  
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a případně jejich reference. Nadřízenost a podřízenost pracovníků je uvedena také v této 

části podnikatelského plánu. 

 

Hodnocení rizik 

V této části podnikatelského plánu se uvádí největší rizika, která mohou pro podnik 

nastat. Může se např. jednat o riziko plynoucí z přemrštěné ceny našich produktů, riziko 

špatného nekompetentního managementu podniku nebo o riziko rostoucích nákladů. 

Rizika je nutné analyzovat a sestavit strategii pro jejich eliminaci. Analýza rizik se 

provádí: 

 identifikací rizikových faktorů 

 kvantifikací rizik 

 plánováním krizových scénářů 

 monitoringem a řízením 

 

Finanční plán 

Finanční plán ukazuje, zda je podnikatelský plán ekonomicky reálný a nejčastěji 

obsahuje: 

 soupis finančních potřeb podniku v příštích třech letech. Tedy předpokládané 

příjmy a výdaje se zahrnutými očekávanými tržbami a kalkulovanými náklady. 

 účetní výkazy: 

o výkaz hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech 

o výkaz zisku a ztrát 

o výkaz rozvahy 

o analýzu bodu zvratu 

 soupisy a aplikace vlastních zdrojů 

 

Přílohy (podpůrná dokumentace) 

V této části podnikatelského plánu jsou přiloženy informativní materiály, na které bylo 

v textu odkazováno a není možné je zařadit do jednotlivých kategorií podnikatelského 

plánu [21]. 
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2.6. Analýzy důležité při zpracování podnikatelského záměru 

2.6.1. SWOT analýza 

Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používaný nástroj pro analýzu společnosti  

a její konkurence. Zjišťuje a posuzuje silné a slabé stránky vybraného objektu a dále 

jeho příležitosti a hrozby, kterým je nebo v budoucnosti bude vybraný objekt vystaven. 

 

 

Obrázek č. 2: SWOT analýza [22, s. 2] 

 

V první řádku tabulky jsou uvedeny silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky 

námi vybraného objektu. Jedná se o interní faktory, které můžeme sami ovlivnit. 

 

Druhý řádek tabulky obsahuje externí vlivy, které nemůžeme sami ovlivnit a můžeme 

tedy na ně pouze reagovat. Jedná se o příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) 

námi vybraného objektu [21, 23]. 

 

2.6.2. SLEPT analýza 

SLEPT analýza se využívá jako nástroj pro analýzu makroprostředí, který zjišťuje  

a zkoumá externí faktory prostředí, mezi které patří sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické oblasti [21, 24]. 
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Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří demografické aspekty, jako velikost a stáří populace, etnické 

a geografické rozložení, dále charakteristika trhu práce, sociálně-kulturní aspekty, jako 

je životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví a dostupnost pracovní síly. 

 

Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory SLEPT analýzy převážně patří existence a funkční podstata 

zákonů, nehotová legislativa, která v budoucnu nabude platnosti, funkčnost soudů  

a vymahatelnost práva. 

 

Ekonomické faktory 

Do této kategorie patří hodnocení makroekonomických situací, kterými je míra inflace, 

výše HDP, směnný kurs, úroková míra, výše daňových sazeb a jejich vývoj, náklady na 

půjčky a dostupnost úvěrů. 

 

Politické faktory 

Politické faktory hodnotí stabilitu vlády a klíčových orgánů, zahraniční konflikty, 

regionální nestabilitu, politické strany u moci a postoje k privátní a zahraničním 

investicím. 

 

Technologické faktory 

V této části jsou zahrnuty nové vynálezy a objevy, technologický pokrok, podpora 

vlády v oblasti výzkumu a výše státních výdajů na výzkum. 

 

2.6.3. Marketingový mix 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik využívá k tomu, 

aby dosáhl marketingových cílů na cílovém trhu“ [25, s.  38]. 

 

Jedná se o soubor marketingových nástrojů, které firmě dovolují upravovat nabídku dle 

přání zákazníka, pomocí výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky [25]. 
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Produkt (Product) 

Za produkt můžeme považovat cokoliv, co je nabízeno na trhu za účelem uspokojení 

potřeb nebo přání zákazníků. Jednotlivé produkty můžeme rozdělit na: 

 

Spotřební produkty 

Spotřební produkty jsou určeny pro konečnou spotřebu zákazníka. Můžeme je rozdělit 

na zboží časté potřeby, zboží občasné potřeby a na luxusní zboží. 

 

Výrobní prostředky 

Výrobní prostředky jsou produkty určeny pro další užití v podniku nebo v průběhu 

výrobního procesu vstupují do jiných produktů. Jedná se o základní prostředky, 

předměty postupné spotřeby, nevýrobní produkty, součástky, suroviny a zpracované 

materiály. 

 

Spotřební materiál a ostatní předměty pro organizace 

Nejčastěji se jedná o suroviny, ochranné pomůcky, materiály a kancelářský nábytek. 

 

Služby 

Jedná se o činnosti, které slouží ke zlepšení dostupnosti produktu zákazníkovi  

a zkvalitnění procesu výroby. Služby mohou být opravárenské, právní, finanční, 

propagační, dopravní atd. 

 

Cena (Price) 

Cena je jediná položka v marketingovém mixu, která vytváří příjem pro podnik,  

přičemž ale nemusí být vždy vyjádřena v peněžní formě. Ke stanovení výše cen se 

využívá těchto metod: 

 

Stanovení cen na základě nákladů 

Tato metoda patří mezi nejpoužívanější a umožňuje vcelku jednoduchý způsob tvorby 

ceny. Její kalkulace se provádí buď pomocí metody úplných nákladů nebo pomocí 
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metody neúplných nákladů. U kalkulace pomocí metody úplných nákladů do ceny 

produktu zahrneme veškeré náklady spojené s jeho výrobou. U kalkulace pomocí 

neúplných nákladů  je možné cenu stanovit podle ceny, která v daný okamžik převyšuje 

variabilní náklady. 

 

Stanovení cen na základě poptávky 

V této metodě se cena odvíjí od odhadu objemu prodeje. Základním pravidlem je určení 

nízké ceny pří nízké poptávce a naopak vysoké ceny při vysoké poptávce, přičemž 

náklady na jednotku produkce jsou pořád stejné. 

 

Stanovení cen na úrovni konkurence 

Tato metoda předpokládá, že podnik dostane za vlastní produkty, které svojí kvalitou 

jsou srovnatelné s konkurenčními, také srovnatelné ceny jako konkurence. Takto 

stanovená cena poté slouží k vymezení výše nákladů, které následně umožní dosáhnout 

plánovaného zisku. 

 

Distribuce (Placement)  

Z marketingového hlediska je distribuce považována za proces fyzického přemístění, 

změn vlastnických vztahů a další podpůrné činnosti. Distribuční síť tvoří výrobci, 

distributoři a další podniky, podílející se na výkonu podpůrných činností. Může zde 

docházet k realizaci prodeje a nákupu, skladování, dopravě, financování pohybu 

produktů a ke zjišťování a poskytování marketingových informací. 

 

Propagace (Promotion) 

Mezi hlavní cíl marketingové komunikace patří vyvolání zájmu zákazníka o nabídku 

produktů a snaha udržet jeho zájem o podnik. Mezi další cíle propagace patří snaha 

vyvolat u zákazníka jednání, které je pro podnik žádoucí a dále působit na okolí 

podniku i na jeho zaměstnance. 

 

Formy podpory prodeje: 

 reklama 
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 public relations 

 osobní prodej 

 přímý marketing 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Tato část bakalářské práce se věnuje analýze současného stavu trhu, na kterém se 

navrhovaný podnik nachází. 

 

3.1. Nabídka sportovně pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě 

K analýze nabídky sportovně pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě bylo využito 

seznamu všech tělovýchovných jednotek, fitness center a občanských sdružení, 

zveřejněného na oficiálních internetových stránkách města Jihlavy. Jedná se o sportovní 

pohybové aktivity, které mohou senioři v Jihlavě pravidelně využívat [26]. 

 

Klub českých turistů Vysočina 

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 a dnes má přes 40 tisíc členů. Organizační 

jednotkou Klubu českých turistů jsou odbory, které jsou po České Republice rozděleny 

podle krajů do 14 oblastí. Klub českých turistů Vysočina má 4 podřízené útvary  

v Jihlavě, které celoročně pořádají turistické, cyklistické a lyžařské výlety, kterých se 

pravidelně zúčastňuje celá řada jihlavských seniorů [27].  

 

TJ Sokol Bedřichov 

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov je umístěna na Sokolovské ulici 122 v Jihlavě.  

V rámci sokolské všestrannosti jsou seniorům nabízeny lekce zdravotního cvičení, které 

se konají každé úterý a čtvrtek od 19:00 do 20:00. Dále senioři v TJ Sokol Bedřichov 

mohou navštěvovat Senior klub, který jednou za měsíc pořádá společenské večery 

spojené se zábavnými hrami, hudbou a tancem [28].  

 

TJ Sokol Jihlava 

Sokolovna tělocvičné jednoty Sokol Jihlava byla postavena v roce 1935 a nachází se na 

Tyršově ulici 12 v Jihlavě. Pro ženy-seniorky TJ Sokol Jihlava pořádá výukové hodiny 

všestrannosti každou středu od 19:00 do 20:00. V pátek od 19:00 do 20:00 jsou hodiny 

všestrannosti přístupné všem bez jakéhokoliv omezení pohlaví či věku. Dále senioři 
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mohou navštívit hodiny zdravotně-kondičního cvičení každé úterý od 18:30 - 19:45 a 

pátek od 18:00 - 19:00 [29]. 

 

Jóga Jihlava  

Jóga Jihlava pravidelně pořádá hodiny Jógy pro seniory každé úterý od 9:15 - 10:15, 

jedná se o lekce, při kterých je veden důraz na protažení a posílení celého těla  

a na naučení správného dýchání. Dále se senioři mohou zúčastnit hodin Pilates medical 

každý pátek od 16:00 - 17:00. Toto rehabilitační cvičení je zaměřeno převážně na 

prevenci a léčbu poruch pohybového aparátu a mohou ho cvičit i klienti s různými 

pohybovými problémy [30]. 

 

Svaz důchodců Jihlava 

Občanské sdružení Svaz důchodců Jihlava bylo založeno v roce 1990 a již 24 let 

zajišťuje pro seniory zájmové činnosti, zájezdy a poradenskou pomoc. Zájemci  

o členství mohou získat informace o svazu každé úterý a čtvrtek od 9:00 - 11:00 v sídle 

sdružení na ulici Karolíny Světlé 11. Členové se mohou pravidelně zúčastňovat 

nejrůznějších kulturních či turistických akcí, navštěvovat knihovnu, počítačový klub a 

klub křížovkářů a hádankářů [31]. 

 

Shrnutí 

Nabídka sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě je poměrně malá. Kromě 

již uvedených nejsou v Jihlavě pořádány další aktivity určené pro věkovou skupinu 65  

a více let. Senioři sice mohou využívat široké nabídky pohybových aktivit, jako např. 

plavecký bazén, tenisové kurty, fitness centra a lekce spinningu, ale žádná  

z pořádaných lekcí už není přizpůsobena jejich potřebám a omezením. 
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3.2. SLEPT analýza 

SLEPT analýza slouží pro analýzu makroprostředí a zkoumá sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické faktory trhu, na kterém se navrhovaný podnik 

nachází [21]. 

 

Sociální oblast 

V České republice žije k datu 31. 12. 2012 více než 1,7 miliónů osob v seniorském 

věku, z toho  zhruba 87 000 žije v Kraji Vysočina a necelých 19 000 v Jihlavském 

okrese. Ve městě Jihlava ke stejnému datu žije 50 598 lidí a z toho je 8 772 osob ve 

věku 65 a více let, což činí přibližně 17 % z celkové populace Jihlavy. 

 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, v příštích několika desetiletích 

dojde ke značnému zvýšení osob v seniorském věku. Největší zvýšení se počítá kolem 

roku 2060, kdy by mělo dojít až ke zdvojnásobení osob ve věku 65 a více let oproti 

současnému stavu [8]. 

 

Ekonomická oblast 

Průměrná výše plného starobního důchodu  

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu k 31. 12. 2012 činí v České 

republice 10 793 Kč. V Kraji Vysočina penzisti průměrně dostávají ke stejnému datu  

10 504 Kč a ve městě Jihlava 10 413 Kč [32]. 

 

Inflace 

Míru inflace lze vyjádřit přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku  

a přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci a vždy vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové  hladiny za zvolené období oproti stejně dlouhému 

předchozímu období. 

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen  

v roce 2013 činila 1,4 %. Inflace do značné míry ovlivňuje valorizaci důchodů.  



35 

 

Od 1. 1. 2014 došlo ke zvýšení základní výměry důchodů o 10 Kč a procentní výměra 

důchodu se zvýšila o 0,4 % [33, 34].  

 

Politická a legislativní oblast 

Politická situace v zemi ovlivňuje charakter podnikatelského prostředí a určuje jeho 

kvalitu. Na konci roku 2013 vyhrála volby do Poslanecké sněmovny Česká strana 

sociálně demokratická a premiérem České republiky se dne 17. 1. 2014 stal Bohuslav 

Sobotka. Ve volbách se na druhém místě umístila strana ANO 2011 a první trojici 

doplnila Komunistická strana Čech a Moravy. Vláda Bohuslava Sobotky je tvořena 

koalicí stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL [35].  

 

Nová vláda by měla podpořit rozvoj malého a středního podnikání a rozvíjet vzdělání 

začínajících podnikatelů. Zjednodušením zákona o zadávání veřejných zakázek by měla 

zlepšit přístup podnikatelů k veřejným zakázkám. Dále nová vláda plánuje kroky 

směřující k snížení administrativní zátěže pro podnikatele [35].  

 

Legislativa pro živnostenské podnikání je stanovena živnostenským zákonem. Dále při 

podnikání je důležité řídit se zákonem o dani z příjmu fyzických či právnických osob, 

zákoníkem práce a zákonem o sociálním a zdravotním pojištění. 

 

Technologická oblast 

Pokroky v technologické oblasti usnadňují lidem každodenní život. Neustálý vývoj 

nových technologií přispívá ke zlepšení sportovního vybavení a potřeb pro sport, proto 

je nutné  neustále nové technologie sledovat a pokusit se je využít ke zkvalitnění 

nabízených služeb. 

 

Tyto technologické pokroky mají ovšem i negativní význam pro lidské zdraví  

a přispívají k obrovskému rozvoji civilizačních chorob, mezi které především patří 

ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, hypertenze a diabetes mellitus  

2. typu.  
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3.3. SWOT analýza 

SWOT analýza porovnává vnitřní a vnější faktory, které působí na navrhovaný podnik. 

V horním řádku jsou uvedeny vnitřní faktory, mezi které patří silné a slabé stránky 

podniku. Spodní řádek posuzuje vnější faktory, které jsou pro podnik jak příležitostí, tak 

i hrozbou. 

 

Tabulka č. 1: SWOT analýza [Zdroj: vlastní zpracování] 

Silné stránky (Strengths) 

 

 Snaha o realizaci podnikatelského 

záměru  

 Nabízení odborného vedení 

jednotlivých lekcí 

 Identifikovaná zákaznická skupina 

 Rozšíření o nově nabízené 

sportovní pohybové aktivity 

 Nízká nabídka sportovně 

pohybových aktivit pro seniory v 

Jihlavě 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 

 Nízká povědomost o novém 

podniku 

 Nedostatek zkušeností 

 Slabá reklama 

 Nevhodné chování instruktorů 

Příležitosti (Opportunities) 

 

 Rostoucí zájem seniorů o aktivní 

způsob života 

 Rostoucí seniorská populace 

 Cílený marketing 

 Vynucovaný zdravý životní styl 

 

 

 

 

Hrozby (Threats) 

 

 Nezájem o služby 

 Možnost vzniku nové konkurence 

 Možnost podnikatelského 

neúspěchu 

 Nízká vzdělanost seniorů - 

nezájem o zdravý životní styl 
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3.4. Anketa 

3.4.1. Použité výzkumné metody 

Pro získání informací byla zvolena metoda anketního šetření, která patří mezi 

nejčastější metody sběru dat. Její hlavní výhodou je anonymita respondentů, minimální 

finanční nároky a krátký čas potřebný k jejímu vyplnění. Nevýhodou této metody je, že 

respondenti mohou sdělovat pouze to co si myslí, namísto toho co opravdu dělají. Dále 

může docházet k částečnému zkreslení z důvodu špatného pochopení jednotlivých 

otázek. 

 

3.4.2. Cíl ankety 

Cílem ankety je zjistit: 

 jaké sportovní pohybové aktivity senioři v Jihlavě provozují 

 jak často sportovní pohybové aktivity provozují 

 jestli jsou ve svých sportovních pohybových aktivitách nějakým způsobem 

výrazně omezováni 

 jakou nabídku sportovních pohybových aktivit v Jihlavě využívají 

 jak často senioři využívají nabídku sportovních pohybových aktivit v Jihlavě 

 spokojenost s nabídkou sportovních pohybových aktivit v Jihlavě 

 případný zájem o sportovní pohybovou aktivitu, která je v Jihlavě nedostupná 

 

3.4.3. Tvorba ankety 

Anketa (viz. Příloha 1) je sestavena z 11 otázek a celková doba vyplňování by neměla 

překročit 10 minut. Obsahuje 7 uzavřených otázek,  u kterých je možno označit pouze 

jednu odpověď. Dále 2 uzavřené otázky typu výčtu položek, u kterých je možno označit 

více odpovědí a 2 otázky polouzavřené, u kterých může z části respondent sám 

formulovat odpověď. 

 

Pro potřeby výzkumu není možné využít elektronické formy ankety, protože většina 

seniorů buď nemá počítač s internetovým připojením nebo ho využívá jen velmi zřídka. 

Proto musí být všechny ankety vytištěné a v papírové formě.  
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3.4.4. Charakteristika výzkumného vzorku 

Cílovou skupinou ankety jsou osoby ve věku 65 a více let, které žijí trvale v Jihlavě  

a nejsou zcela odkázány na pomoc cizí osoby a mohou tedy alespoň velice zřídka 

provozovat jimi vybranou sportovní pohybovou aktivitu. 

 

3.4.5. Realizační fáze 

Sběr anket byl proveden v průběhu měsíců února a března roku 2014. Celkově bylo 

rozdáno 80 anket s návratností 100 %. Respondenti byli náhodně osloveni v ulicích 

Jihlavy. 

 

Před každým vyplněním byli respondenti krátce seznámeni s anketou, kde jim byl 

vysvětlen způsob vyplňování ankety a lehce objasněn pojem sportovní pohybová 

aktivita. 

 

3.4.6. Metoda analýzy dat 

Pro analýzu získaných dat byl zvolen program Microsoft Excel, jedná se o tabulkový 

procesor, který patří k nerozšířenějším programům pro analýzu dat. 

 

V tomto programu byla veškerá získaná data převedena do digitální formy a následně 

byly jednotlivé otázky zařazeny do tabulek, ke kterým byly vytvořeny grafy. Grafy 

spolu s tabulkami lépe ilustrují získané informace. 
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3.4.7. Vyhodnocení jednotlivých položek ankety 

 

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů 

Tabulka č. 2: Pohlaví respondentů [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 1 - Jaké je Vaše pohlaví? 

 Počet % 

Muž 24 30,00 

Žena 56 70,00 

Celkem 80 100,00 

 

Celkem bylo získáno 80 vyplněných anket, 24 od mužů a 56 od žen. Více než 

dvojnásobný počet vyplněných anket od žen než od mužů je způsobený větší ochotou 

žen  o vyplnění ankety. 

 

Otázka č. 2: Věk respondentů 

Tabulka č. 3: Věk respondentů [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 2 - Jaký je Váš věk? 

 Počet % 

65 - 69 let 49 61,25 

70 - 74 let 17 21,25 

75 - 79 let 11 13,75 

80 a více let 3 3,75 

 

Z této tabulky vyplývá, že v provedeném výzkumu tvoří nejpočetnější věkovou skupinu 

respondenti ve věku 65 - 69 let. Naopak nejméně  zastoupenou věkovou skupinou  

v provedeném anketním šetření jsou lidé ve věku 80 a více let.  
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Otázka č. 3: Pravidelnost provozování sportovních pohybových aktivit 

Tabulka č. 4: Pravidelnost provozování sportovních pohybových aktivit [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 3 - Jak často provozujete sportovní pohybové aktivity?  

 Počet % 

Velmi zřídka 

(1x měsíčně) 
14 17,50 

Průměrně 1x týdně 21 26,25 

Průměrně 2 - 3x týdně 34 42,50 

Průměrně 4 - 5x týdně 4 5,00 

Téměř denně 5 6,25 

Nezodpovězeno 2 2,50 

 

Z celkového výzkumu je patrné, že 80 procent všech respondentů provozuje sportovní 

pohybovou aktivitu nejméně jednou za týden. Dále téměř polovina všech dotazovaných 

je velice aktivní a průměrně provozuje sportovní pohybovou aktivitu 2 - 3x týdně. 

Naopak 17 procent respondentů není příliš pohybově aktivní a provozují jimi vybranou 

sportovní pohybovou aktivitu pouze 1x za měsíc. 

 

 

Graf č. 1: Porovnání jednotlivých věkových skupin [Zdroj: vlastní zpracování] 
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Z grafu, který porovnává pravidelnost provozování sportovních pohybových aktivit 

mezi jednotlivými věkovými skupinami, je patrné, že pravidelnost provozování 

sportovních pohybových aktivit není nikterak ovlivněná věkem. V každé věkové 

skupině jasně převládá skupina aktivních seniorů, provozující sportovní pohybové 

aktivity průměrně 2 - 3x týdně a z tohoto můžeme usoudit, že i lidé ve věku 75 - 79 let 

mohou být  pořád stejně aktivní jako lidé v mladších věkových skupinách. 

 

Do grafu nebyla zahrnuta nejstarší věková skupina, z důvodů pouze 3 respondentů  

v této věkové skupině.  

 

Otázka č. 4: Četnost provozovaných sportovních pohybových aktivit respondentů 

 

Graf č. 2: Procentuální zastoupení provozovaných sportovních pohybových aktivit respondentů 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Mezi nejčastější sportovní pohybové aktivity provozované respondenty patří turistika, 

zdravotní cvičení a jóga, plavání a cyklistika. Ostatní pohybové aktivity jsou zastoupeny 

minimálně a vychází z individuálních potřeb každého respondenta. 

 

Otázka č. 5: Pocit zdraví 

Tabulka č. 5: Pocit zdraví [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č.  - Pociťujete se zdraví(á)? 

 Počet % 

Ano 64 80,00 

Ne 15 18,75 

Nezodpovězeno 1 1,25 

 

 

Otázka č. 6: Omezení při provozování sportovních pohybových aktivit 

Tabulka č. 6: Omezení při provozování sportovních pohybových aktivit [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 6 - Jste při svých sportovních pohybových aktivitách nějakým 

způsobem výrazně omezováni? 

 Počet % 

Ano 8 10,00 

Ne 71 88,75 

Nezodpovězeno 1 1,25 

 

Drtivá většina všech respondentů uvedla, že není při provozování sportovních 

pohybových aktivit ničím omezena. Naopak respondenti, kteří se cítí omezeni, uvedli  

jako příčinu omezení nejčastěji bolesti kloubů, velkou únavu nebo pooperační 

komplikace. 
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Otázka č. 7: Podpora rodiny 

Tabulka č. 7: Podpora rodiny [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 7 - Máte podporu svých nejbližších při provozování sportovních 

pohybových aktivit? 

 Počet % 

Ano 78 97,50 

Ne 1 1,25 

Nezodpovězeno 1 1,25 

 

Otázka č. 8: Nabídka sportovních pohybových aktivit 

Tabulka č. 8: Nabídka sportovních pohybových aktivit [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 8 - Využíváte nabídku sportovních pohybových aktivit ve Vašem 

městě? 

 Počet % 

Ne, sportuji sám 19 23,75 

Ne, nesportuji 5 6,25 

Ano, 1x měsíčně 3 3,75 

Ano, 2 - 3x měsíčně 8 10,00 

Ano, 1x týdně 19 23,75 

Ano, 2 - 3x týdně 23 28,75 

Nezodpovězeno 3 3,75 

 

Téměř jedna čtvrtina všech respondentů uvedla, že nevyužívá sportovní nabídku 

pohybových aktivit v Jihlavě a dalších 38 procent respondentů ji využívá maximálně 

jedenkrát za týden.  

 

Druhá možnost u této otázky sloužila k ověření pravdivost u respondentů, kteří u čtvrté 

otázky uvedli, že neprovozují žádnou sportovní pohybovou aktivitu a tedy by měli tuto 

možnost označit. Všichni respondenti pravdivě na tuto otázku odpověděli a prokázali 

pravdivost při vyplňování ankety. 
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Otázka č. 9: Využití nabídky sportovních pohybových aktivit v Jihlavě 

 

Graf č. 3: Nejvyhledávanější sportovní pohybové aktivity v Jihlavě [Zdroj: vlastní zpracování] 
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Otázka č. 10: Spokojenost s nabídkou sportovních pohybových aktivit v Jihlavě 

Tabulka č. 9: Spokojenost s nabídkou sportovních pohybových aktivit v Jihlavě [Zdroj: vlastní 

zpracování] 

Otázka č. 10 - Jste spokojeni s nabídkou sportovních pohybových aktivit ve 

Vašem městě? 

 Počet % 

Velmi spokojen(a) 10 12,50 

Spokojen(a) 49 61,25 

Nevím 17 21,25 

Nespokojen(a) 3 3,75 

Velmi nespokojen(a) 0 0,00 

Nezodpovězeno 1 1,25 

 

Více než 70 % dotazovaných je spokojeno s nabídkou sportovních pohybových aktivit 

ve svém městě, naopak zbylých 30 % procent respondentů si není jisto nebo je 

nespokojeno s  touto nabídkou. 

 

Otázka č. 11: Zájem o aktivitu, která je v Jihlavě nedostupná 

Tabulka č. 10: Zájem o nedostupnou aktivitu [Zdroj: vlastní zpracování] 

Otázka č. 11 - Měli byste zájem o nějakou sportovní pohybovou aktivitu, 

která je ve Vašem městě nedostupná? 

 Počet % 

Ano 68 85,00 

Ne 4 5,00 

Nezodpovězeno 8 10,00 

 

Pouze 5 procent respondentů uvedlo, že by mělo zájem o sportovní pohybovou aktivitu, 

která podle nich v Jihlavě chybí. Dva respondenti by měli zájem o nordic walking, dále 

by byl zájem o lekce na kolečkových bruslích a poslední dotazovaný by chtěl vybudovat 

hřiště pro seniory se šlapacími stroji.  
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3.4.8. Shrnutí 

Z provedeného anketního šetření je patrné, že sportovní pohybové aktivity provozují 

senioři v každé fázi stáří a tedy můžeme říct, že provozování sportovních pohybových 

aktivit není nikterak omezeno věkem. Senioři nejčastěji provozují sportovní pohybovou 

aktivitu 2 - 3x týdně a pouze 17 % dotazovaných uvedlo, že ji provozuje pouze velmi 

zřídka, tedy pouze jedenkrát za měsíc. Dále 80 % respondentů uvedlo, že se cítí zdraví  

a pouze 10 % všech dotazovaných je nějakým způsobem omezeno při provozování 

sportovních pohybových aktivit. 

 

Mezi nejčastěji provozované sportovní pohybové aktivity seniorů v Jihlavě patří 

turistika, navštěvování výukových lekcí zdravotního tělocviku a jógy, plavání  

a cyklistika. Z provedeného šetření je také patrné, že tyto aktivity patří mezi nejčastěji 

vyhledávané seniory v Jihlavě. 

 

Spokojenost s nabídkou pohybových aktivit v Jihlavě je značně veliká, i přestože 

necelých 30 % respondentů si není jisto nebo je s touto nabídkou nespokojeno. Toto 

může být důsledek relativně nízkého využívání této nabídky, protože zhruba 24 % 

dotazovaných vůbec nabídku sportovních pohybových aktivit v Jihlavě nevyužívá  

a 38 % všech respondentů ji využívá maximálně jedenkrát týdně. 

 

Další část bakalářské práce je zaměřena na sportovní pohybové aktivity, o které podle 

výsledků anketního šetření mají senioři v Jihlavě zájem a sami je pravidelně provozují. 

Jedná se o turistiku, plavání, cyklistiku a lekce zdravotního cvičení a jógy. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU  

Tato část bakalářské práce obsahuje návrh vlastního podnikatelského plánu založeného 

na teoretických poznatcích a analýze trhu uvedených v předchozích částech bakalářské 

práce. Zabývá se popisem navrhovaného podniku, jeho organizačním plánem, jeho 

marketingovým a finančním plánem, který ukáže zda je projekt realizovatelný  

a rentabilní. 

 

4.1. Popis podniku 

Pro podnikání jsem si vybral obor, ve kterém mohu uplatnit teoretické poznatky získané 

při studiu na vysoké škole a využít praktické zkušenosti z pořádání několika 

sportovních událostí. 

 

Hlavní podnikatelskou činností je pořádání sportovních pohybových aktivit pro seniory 

v Jihlavě. Sportovní pohybové aktivity jsou zvoleny dle výsledků anketního šetření  

a dle analýzy nabídky těchto aktivit v Jihlavě. Navrhovaný podnik se zaměřuje na 

pořádání lekcí nordic walkingu, lekcí plavání, lekcí aqua fitness a lekcí zdravotního 

tělocviku. Veškeré lekce jsou pořádány výhradně pro seniory a při jejich realizaci je 

dbáno na jejich potřeby a omezení. Jednotlivé nabízené služby jsou popsány  

v samostatné kapitole (viz. kapitola 4.3.1).  

 

Právní formou plánovaného podniku je živnostenské podnikání fyzické osoby, u které 

nejsou vysoké finanční nároky na vytváření základního kapitálu, jako tomu je  

u obchodních společností. 

 

4.1.1. Charakteristika podnikatelského subjektu 

Jméno a příjmení:  Štěpán Šťáva 

Datum narození:   17. 12. 1991 

Občanství:    Česká Republika 

Bydliště:     588 23, Kamenice 80  

Sídlo:    586 01, Květnová 11, Jihlava 
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Předmět podnikání:  Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení  

     a organizování sportovní činnosti 

Druh živnosti:   Ohlašovací volná 

 

Sídlo firmy se nachází v rodinném domě na Květnové ulici číslo 11 v Jihlavě. Dům 

patří do vlastnictví příbuzných podnikatele, proto je možné využívat jednu místnost  

v domě za účelem podnikání  zdarma bez jakéhokoliv nájmu.  

 

4.2. Organizační plán 

4.2.1. Ohlášení živnosti 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, živnostenské oprávnění vzniká dnem 

ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. K ohlášení živnosti je nutné na 

živnostenském úřadě odevzdat vyplněný Jednotný registrační formulář, který umožní 

ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu fyzických osob a registrovat se na 

zdravotním a sociálním pojištění.  

 

Předmět podnikání navrhovaného podniku je definován v seznamu volných živností  

v živnostenském zákoně pod číslem 74 a pod názvem „Provozování tělovýchovných  

a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti“ [16].  

 

Při vstupu do živnostenského podnikání je účtován poplatek 1000 Kč za ohlášení 

živnosti a dále je nutné uhradit poplatek 50 Kč za přijetí žádosti na kontaktním místě 

veřejné správy.  

 

4.2.2. Organizační struktura 

Jednotlivé lekce jsou plánovány maximálně pro 20 - 26 klientů a každou lekci vždy 

vede jeden instruktor. Celkem je nutné zaměstnat na dohodu o provedení práce  

4 instruktory, každého na jednu nabízenou sportovní pohybovou aktivitu. Pokud má 

jeden instruktor potřebnou kvalifikaci na více pohybových aktivit, které jsou nabízeny, 

tak může vést více než jednu lekci. 
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Každý instruktor se řídí dle požadavků majitele a za každou lekci je ohodnocen částkou 

250 Kč. 

 

Profesní předpoklady: 

Instruktor kurzů plavání: 

 Trenér plavání III. třídy 

Instruktor Nordic walkingu: 

 Instruktor Nordic walkingu - severské chůze s akreditací MŠMT 

Instruktor Aqua fitness: 

 Instruktor Aqua fitness s akreditací MŠMT 

Instruktor zdravotního tělocviku: 

 Instruktor Pilates s akreditací MŠMT 

 Instruktor jógy 1. stupně 

 

4.3. Marketingový plán 

Marketingový plán je rozdělen podle klasického pojetí marketingového mixu 4P, tedy 

na produkt (Product), cenu (Prize), místo (Place) a  propagaci (Promotion).  

 

4.3.1. Produkt/Služba 

Nabízené služby vychází z provedeného anketního šetření a řídí se dle stavu nabídky 

těchto služeb v Jihlavě. 

 

Plavání pouze pro seniory  

Z provedeného anketního šetření je patrné, že plavání patří mezi nejoblíbenější 

sportovní pohybové aktivity seniorů v Jihlavě, také jeho nabídka je v Jihlavě velmi malá 

a kromě plavání pro veřejnost nejsou v Jihlavě pořádány žádné lekce určené speciálně 

pro seniory. 

 

Plavecký bazén Evžena Rošického v Jihlavě je otevřen pro veřejnost pouze v ranních 

hodinách od 6:00 do 7:30 nebo ve večerních hodinách nejčastěji od 18:00 do 20:00, 

proto jsou lekce Plavání pouze pro seniory pořádány v dopoledních hodinách.  
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V tuto dobu není bazén příliš využíván, a díky tomu jsou po většinu času senioři  

v bazénu sami. To jim zajistí mnohem příjemnější prostředí oproti návštěvě bazénu ve 

večerních hodinách ve společnosti veškeré veřejnosti.  

 

Pro každou lekci jsou pronajaty dvě dráhy a lekce probíhají každé úterý  

a čtvrtek od 10:00 do 11:00. Doba jedné lekce je 60 minut a každý klient má  

po lekci 15 minut zdarma na osprchování a převlečení.  

 

Instruktor plavání v každé lekci klade důraz na naučení správného využívání 

plaveckých pomůcek a prohloubení plavecké techniky jednotlivých klientů. Pokročilejší 

klienty se snaží vést ke zlepšení techniky jednotlivých plaveckých stylů  

a v případě zájmu poradí při sestavení plaveckého tréninku. Dále může klientům poradit 

s výběrem vlastního plaveckého vybavení a s jeho využití v bazénu. Klienti si mohou  

v každé hodině zdarma vypůjčit plavecké desky. 

 

V případě velkého zájmu o lekce plavání instruktor rozdělí klienty dle míry plaveckých 

dovedností na dvě poloviny, tak aby v jedné dráze byli méně pokročilí klienti a v dráze 

druhé více pokročilí. V případě velkého zájmu je možné zamluvit více plaveckých drah. 

 

Nordic walking pro seniory 

Turistika patří mezi nejvyhledávanější sportovní pohybovou aktivitu seniorů v Jihlavě  

a lekce nordic walkingu v Jihlavě nejsou doposud nabízeny, proto tato služba může 

oslovit velkou řadu jihlavských seniorů. 

 

Samotné lekce se konají při minimálním počtu 6 účastníků a klienti se na lekci musí 

dopředu objednat. Rezervace na lekci je možná přes internetové stránky podniku, 

telefonicky nebo ústně na kterékoliv pořádané lekci.  Lekce probíhají dvakrát týdně, 

každou středu od 10:00 a každou neděli od 13:00. Délka lekce je mezi 45 minutami až  

2 hodinami, podle fyzických možností klientů.  
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Sraz před lekcí je pokaždé na jiném místě tak, aby bylo možné využít co nejvíce tratí  

v okolí Jihlavy a aby jednotlivé lekce nebyly jednotvárné. Místo srazu je vždy sděleno 

na jednotlivých lekcích a také vždy s předstihem zveřejněno na internetových stránkách. 

Klienti si mohou vypůjčit nordic walkingové hole zdarma před každou lekcí. 

 

Aqua fitness pouze pro seniory 

Aqua fitness je cvičební program ve vodě, který lze aplikovat v jakékoliv hloubce vody 

a jedná se o kombinaci cviků ve vodě, které jsou doplněny cviky s vodním náčiním,  

či vodním nářadím. Aqua fitness je vhodný k rozvoji kondice, zlepšuje zdravotní potíže, 

redukuje váhu a zbavuje stresu [36].   

 

Podobně jako při lekcích Plavání pouze pro seniory jsou lekce Aqua fitness pouze pro 

seniory pořádány v plaveckém bazénu Evžena Rošického v Jihlavě v dopoledních 

hodinách, kdy není bazén tolik využit. Pro klienty jsou pronajaty dvě plavecké dráhy, 

které jsou vždy spojeny do jedné tak, aby se vytvořilo co nejvíce prostoru potřebného  

k provádění jednotlivých cviků. Délka jedné lekce je 60 minut a lekce pravidelně 

probíhají každé podělí a středu od 10:00 do 11:00.  

 

Zdravotní tělocvik pro seniory 

Lekce zdravotního tělocviku pro seniory jsou pořádány dvakrát týdně v odpoledních 

hodinách a to každou středu a pátek od 14:00 do 15:00. I když jsou podobné lekce již  

v Jihlavě nabízeny, tak dle anketního šetření o ně mají senioři neustále zájem. 

 

Lekce kombinují prvky jógy a tělesného cvičení Pilates. Veškeré cviky jsou  

uzpůsobeny potřebám a omezením seniorů a vedou k protažení a posílení svalů celého 

těla. Dále lekce jsou zaměřeny na kompenzaci poruch pohybového aparátu, proto jsou 

vhodné i pro klienty s nejrůznějšími pohybovými problémy. 

 

Délka jedné lekce je 60 minut a za doprovodu hudby se cvičí v příjemném prostředí 

zrcadlového sálu v prostorách tělocvičny v budově bazénu Evžena Rošického v Jihlavě.  
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Rozvrh lekcí 

Tabulka č. 11: Rozvrh lekcí [Zdroj: vlastní zpracování] 

 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

Plavání  10 - 11  10 - 11    

Nordic 

walking 
  10 - 11    13 - 15 

Aqua fitness 10 - 11  10 - 11     

Zdravotní 

tělocvik 
  14 - 15  14 - 15   

 

4.3.2. Cena 

Výše cen vstupného na jednotlivé lekce je určena dle návrhu kalkulací cen vstupného na 

jednotlivé sportovních pohybových aktivity (viz. kapitola 4.4.2) a v závislosti na 

cenách, které nabízí konkurence. Ceny jednotlivých lekcí jsou vytvořeny tak, aby 

pokryly náklady na lekce i při minimální účasti. 

 

Po dohodě s managementem plaveckého bazénu byla získána zvýhodněná cena při 

pronájmu 2 plaveckých drah v dopoledních hodinách, kdy není bazén tolik využit. Cena 

za pronájem 2 plaveckých drah na jednu hodinu je 740 Kč a díky slevě 240 Kč na 

hodinu se podařilo získat pronájem dvou plaveckých drah za 500 Kč na hodinu.  

 

Ceník jednotlivých lekcí: 

Plavání pouze pro seniory: 

 Vstupné na 1 lekci - 60 Kč 

Aqua fitness pouze pro seniory: 

 Vstupné na 1 lekci - 70 Kč 

Nordic walking pouze pro seniory: 

 Vstupné na 1 lekci - 70 Kč 

Zdravotní tělocvik pouze pro seniory: 

 Vstupné na 1 lekci - 60 Kč 
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4.3.3. Místo  

Plavecký bazén Evžena Rošického 

Kromě lekcí nordic walkingu jsou veškeré nabízené lekce pořádány v budově 

plaveckého bazénu Evžena Rošického, který se nachází na ulici Evžena Rošického 6  

v Jihlavě. Kromě tělocvičny lze v budově bazénu dále využít kuželnu, saunu  

a fitness centrum. 

 

Plavecký bazén je dlouhý 25 metrů a je rozdělen do 6 plaveckých drah. Maximální 

hloubka v bazénu je 1,8 metrů. Kromě plaveckého bazénu mohou návštěvníci využít 

tobogánu nebo malého výukového bazénu se skluzavkou určeného k výuce plavání dětí.  

 

Před bazénem nalezneme velké parkoviště, zajištující dostatek volných míst pro klienty 

přijíždějící automobilem. Klienti využívající městskou hromadou dopravu se do bazénu 

mohou dostat trolejbusem označeným písmenem C. Zastávka s názvem Jiráskova se 

nachází zhruba 250 metrů od bazénu. 

 

 

Obrázek č. 3: Bazén E. Rošického Jihlava [37] 
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Obrázek č. 4: Parkoviště před bazénem [37] 

 

4.3.4. Propagace 

Veškeré nabízené služby jsou propagovány na internetových stránkách podniku. Ty 

vytvoří studenti informačních technologií, navštěvující fakultu informačních technologií 

VUT v Brně.  

 

Vzhledem k tomu, že senioři příliš nevyužívají počítač s internetovým připojením jsou 

nabízené služby dále propagovány na vytištěných letácích, které se volně rozdají  

v ulicích Jihlavy. Celkem se nechá vytisknout 1000 černobílých letáků formátu A5.  

V prostorách praktických lékařů, domovech pro seniory a na ostatních místech, které 

senioři často navštěvují, se vylepí plakáty formátu A3 s nabízenými službami. 

 

Jako poslední způsob propagace je zvolena inzerce v novinách. Reklama s nabízenými 

službami se nechá vytisknout v Jihlavských listech, které vychází dvakrát týdně, po 

dobu tří měsíců. 
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4.4. Finanční plán 

V této části podnikatelského plánu je sestavena kalkulace zřizovacích výdajů, návrh 

kalkulací cen vstupného na jednotlivé lekce a výčet předpokládaných výdajů a příjmů. 

Jejich závěrečné porovnání ukáže, zda je podnikatelský plán realizovatelný a rentabilní. 

 

4.4.1. Kalkulace zřizovacích výdajů 

Tabulka č. 12: Zřizovací výdaje [Zdroj: vlastní zpracování] 

Výdaj Počet kusů Cena za kus Celková cena 

Ohlášení živnost   1 000 Kč 

Poplatek za podání žádosti   50 Kč 

Nákup vybavení - Aqua fitness:    

Vodní nudle 30 70 Kč 2 100 Kč 

Vodní činka - malá 20 250 Kč 5 000 Kč 

Vodní činka - velká 20 300 Kč 6 000 Kč 

Nákup vybavení - Nordic walking:    

Hole na Nordic walking 20 800 Kč 16 000 Kč 

Nákup vybavení - zdravotní 

tělocvik: 
   

Cvičební podložka 30 200  Kč 6 000 Kč 

Propagace   15 000 Kč 

    

Celkem   51 150 Kč 

 

Veškeré zřizovací výdaje jsou financovány osobním vkladem podnikatele ve výši  

150 000 Kč na bankovní účet firmy. 

 

4.4.2. Návrh kalkulací cen vstupného na jednotlivé lekce 

Návrh kalkulací cen vstupného na jednotlivé lekce je vytvořen na základě nákladů na 

realizaci jednotlivých služeb, přičtením 15% marže, která zajišťuje zisk a případnou 

rezervu pro neočekávané náklady, a dále přičtením DPH ve výši 15 %. 
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Celkové náklady jednotlivých lekcí 

Níže uvedené tabulky obsahují veškeré náklady na realizaci jednotlivých lekcí. Jedná se 

o mzdu instruktorů, pronájem prostor, náklady na pořízení vybavení a náklady  

na propagaci a administrativu. 

 

Tabulka č. 13: Celkové náklady - Plavání pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Náklad Cena 
Počet lekcí / 

ks 

Celkový 

náklad na 

1 lekci 

Celkový 

roční 

náklad 

Mzda - instruktor 250 Kč 1 250 Kč 26 000 Kč 

Pronájem - bazén 500 Kč 1 500 Kč 52 000 Kč 

Propagace 12 Kč 1 12 Kč 1 250 Kč 

Administrativa 11 Kč 1 11 Kč 1 150 Kč 

Celkem   773 Kč 80 400 Kč 

 

Tabulka č. 14: Celkové náklady - Nordic walking pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Náklad Cena 
Počet lekcí / 

ks 

Celkový 

náklad na 

1 lekci 

Celkový 

roční 

náklad 

Mzda - instruktor 250 Kč 1 250 Kč 26 000 Kč 

Propagace 12 Kč 1 12 Kč 1 250 Kč 

Administrativa 11 Kč 1 11 Kč 1 150 Kč 

Nákup vybavení na lekce 800 Kč 20 154 Kč 16 000 Kč 

Celkem   427 Kč 44 400 Kč 

 

Tabulka č. 15: Celkové náklady - Aqua fitness pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Náklad Cena 
Počet lekcí / 

ks 

Celkový 

náklad na 

1 lekci 

Celkový 

roční 

náklad 

Mzda - instruktor 250 Kč 1 250 Kč 26 000 Kč 

Pronájem - bazén 500 Kč 1 500 Kč 52 000 Kč 

Propagace 12 Kč 1 12 Kč 1 250 Kč 

Administrativa 11 Kč 1 11 Kč 1 150 Kč 

Nákup vybavení na lekce 187 Kč 70 126 Kč 13 100 Kč 

Celkem   899 Kč 93 500 Kč 
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Tabulka č. 16: Celkové náklady - Zdravotní tělocvik pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Náklad Cena 
Počet lekcí / 

ks 

Celkový 

náklad na 

1 lekci 

Celkový 

roční 

náklad 

Mzda - instruktor 250 Kč  1 250 Kč 26 000 Kč 

Pronájem - zrcadlový sál 140 Kč 1 140 Kč 14 560 Kč 

Propagace 12 Kč 1 12 Kč 1 250 Kč 

Administrativa 11 Kč 1 11 Kč 1 150 Kč 

Nákup vybavení na lekce 200 Kč 30 58 Kč 6 000 Kč 

Celkem   471 Kč 48 960 Kč 

 

Výpočet cen vstupného na jednotlivé lekce a bod zvratu 

U každé nabízené služby je stanovena výsledná cena vstupného na jednu lekci. 

Výsledná cenu je určena z celkových nákladů na jednu lekci, ke kterým je připočítaná 

15% marže a 15% sazba daně z přidané hodnoty. Bod zvratu u každé služby ukazuje 

minimální počet klientů, při kterých jednotlivé služby vytváří zisk. 

 

Plavání  pouze pro seniory 

Tabulka č. 17: Výpočet ceny - Plavání pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 
Kč/osoba 

Marže 

15% 

DPH 

15% 
Výsledná cena 

6 773 129 19 19 167 Kč 

8 773 97 14 14 126 Kč 

10 773 77 12 12 100 Kč 

12 773 64 10 10 84 Kč 

14 773 55 8 8 72 Kč 

16 773 48 7 7 63 Kč 

18 773 43 6 6 56 Kč 

20 773 39 6 6 50 Kč 

22 773 35 5 5 46 Kč 

24 773 32 5 5 42 Kč 

26 773 30 4 4 39 Kč 

28 773 28 4 4 36 Kč 

30 773 26 4 4 33 Kč 
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Tabulka č. 18: Bod zvratu - Plavání pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 

Příjem na 

osobu [Kč] 

Celkové příjmy 

[Kč] 
Zisk 

6 773 60 360 -413 Kč 

8 773 60 480 -293 Kč 

10 773 60 600 -173 Kč 

12 773 60 720 -53 Kč 

14 773 60 840 67 Kč 

16 773 60 960 187 Kč 

18 773 60 1080 307 Kč 

20 773 60 1200 427 Kč 

22 773 60 1320 547 Kč 

24 773 60 1440 667 Kč 

26 773 60 1560 787 Kč 

28 773 60 1680 907 Kč 

30 773 60 1800 1027 Kč 

 

Pro lekce Plavání pouze pro seniory je zvolena cena 60 Kč za vstup na jednu lekci. Tato 

cena jen mírně převyšuje konkurenci, nicméně klientům oproti konkurenci nabízí 

návštěvu bazénu v mnohem přívětivějších hodinách a odborné vedení každé lekce. 

 

Aby lekce Plavání pouze pro seniory nebyly prodělečné, je třeba, aby na každou lekci 

přišlo alespoň 14 klientů.  Maximální počet klientů na jednu dráhu je 12, proto se jedné 

lekce nemůže zúčastnit více než 24 klientů. Při velkém zájmu o služby je možné 

rozšíření o další plavecké dráhy a případně najmutí dalšího instruktora. 

 

Nordic walking pouze pro seniory (viz. Příloha 2) 

Při ceně 70 Kč za jednu lekci musí každou lekci navštívit minimálně 7 klientů, aby 

podnik nevykazoval ztrátu. Lekce bude plně naplněna v případě, že se na ni přihlásí 16 

klientů.  
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Aqua fitness pouze pro seniory (viz. Příloha 3) 

Oproti plavání je do celkové ceny za jednu hodinu u lekcí aqua fitness nutné započítat 

náklady na pořízení vybavení,  proto je cena za jednu lekci oproti plavání  o něco vyšší.  

 

Při ceně 70 Kč za jednu lekci je nutné, aby každou lekci navštěvovalo alespoň 14 

klientů tak, aby se nevytvářela ztráta. Při spojení dvou drah vznikne prostor pro 

maximálně 26 klientů. V případě velkého zájmu o tuto službu je možné zamluvit více 

plaveckých drah. 

 

Zdravotní tělocvik pouze pro seniory (viz. Příloha 4) 

Cena vstupného na jednu lekci zdravotního tělocviku je stanovena na 60 Kč  

a v porovnání s konkurencí je cena odpovídající. K vytváření zisku bude docházet, 

pokud lekci bude pravidelně navštěvovat 7 a více klientů. Maximální kapacita 

zrcadlového sálu je 16 klientů, proto se lekce nemůže zúčastnit více klientů. 

 

4.4.3. Předpokládané výdaje za běžnou činnost 

Mezi největší výdaje patří pronájem prostor a mzda instruktorů. Plavecký bazén je 

nutné pronajmout čtyřikrát týdně a zrcadlový sál dvakrát za týden. Dále do celkových 

výdajů jsou zahrnuty režijní náklady, mezi které patří výdaje za internet, telefon  

a kancelářské prostředky.  Zbylé výdaje tvoří výdaje na propagaci služeb podniku. 

 

Tabulka č. 19: Předpokládané výdaje za běžnou činnost [Zdroj: vlastní zpracování] 

Výdaj Týdenní výdaj Roční výdaj 

Mzda instruktorů 2 000 Kč 104 000 Kč 

Pronájem prostor:   

Plavecký bazén 2 000 Kč 104 000 Kč 

Zrcadlový sál 280 Kč 14 560 Kč 

Režijní náklady:   

Internet 46 Kč 2 400 Kč 

Telefon 23 Kč 1 200 Kč 

Kancelářské potřeby 19 Kč 1 000 Kč 

Propagace 96 Kč 5 000 Kč 

Celkem 4 464 Kč 232 160 Kč 
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4.4.4. Předpokládané příjmy za běžnou činnost 

Celkové příjmy za první rok podnikání jsou sestaveny ve třech variantách. V první 

podnik dosahuje maximálního zájmu klientů, při které jsou naplněny všechny lekce, 

tedy optimistická varianta předpokládaných příjmů. Ve druhé realistické variantě je 

očekávána průměrná návštěvnost jednotlivých lekcí. U lekcí plavání se očekává 

průměrná účast 16 klientů, u lekcí nordic walkingu 12 klientů, u lekcí aqua fitness 18 

klientů a u lekcí zdravotního tělocviku 12 klientů na každou pořádanou lekci.  

V poslední pesimistické variantě jsou jednotlivé lekce navštěvovány minimálně a pokud 

se podnik do této situace dostane je nutné ji co nejdříve řešit. Přilákat více zákazníků je 

možné nabídnutím permanentek na jednotlivé lekce, díky kterým zákazník získá 

zvýhodněný vstup na určitý počet lekcí. Další možností je rozšíření propagace  

v místním rádiu nebo novinách. 

 

Tabulka č. 20: Předpokládané příjmy - optimistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Příjem Příjem na lekci Týdenní příjem Roční příjem 

Lekce plavání 1 440 Kč 2 880 Kč 149 760 Kč 

Lekce nordic 

walking 
1 120 Kč 2 240 Kč 116 480 Kč 

Lekce aqua fitness 1 820 Kč 3 640 Kč 189 280 Kč 

Lekce zdravotního 

tělocviku 
960 Kč 1 920 Kč 99 840 Kč 

Celkem 5 340 Kč 10 680 Kč 555 360 Kč 

 

Tabulka č. 21: Předpokládané příjmy - realistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Příjem Příjem na lekci Týdenní příjem Roční příjem 

Lekce plavání 960 Kč 1 920 Kč 99 840 Kč 

Lekce nordic 

walking 
840 Kč 1 680 Kč 87 360 Kč 

Lekce aqua fitness 1 260 Kč 2 520 Kč 131 040 Kč 

Lekce zdravotního 

tělocviku 
720 Kč 1 440 Kč 74 880 Kč 

Celkem 3 780 Kč 7 560 Kč 393 120 Kč 

 



61 

 

Tabulka č. 22: Předpokládané příjmy - pesimistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Příjem Příjem na lekci Týdenní příjem Roční příjem 

Lekce plavání 840 Kč 1 680 Kč 87 360 Kč 

Lekce nordic 

walking 
490 Kč 980 Kč 50 960 Kč 

Lekce aqua fitness 980 Kč 1 960 Kč 101 920 Kč 

Lekce zdravotního 

tělocviku 
420 Kč 840 Kč 43 680 Kč 

Celkem 2 730 Kč 5 460 Kč 283 920 Kč 

 

4.4.5. Porovnání příjmů a výdajů  

Z uvedených tabulek, které porovnávají celkové roční příjmy a celkové roční výdaje, je 

patrné, že i když se celkové podnikání vyvíjí pesimisticky, tak se navrhovaný podnik 

nebude v prvním roce podnikání dostávat do ztráty. 

 

Tabulka č. 23: Porovnání příjmů a výdajů - optimistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Celkové roční příjmy Celkové roční výdaje Celkem 

555 360 Kč 283 310 Kč 272 050 Kč 

 

Tabulka č. 24: Porovnání příjmů a výdajů - realistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Celkové roční příjmy Celkové roční výdaje Celkem 

393 120 Kč 283 310 Kč 109 810 Kč 

 

Tabulka č. 25: Porovnání příjmů a výdajů - pesimistická varianta [Zdroj: vlastní zpracování] 

Celkové roční příjmy Celkové roční výdaje Celkem 

283 920 Kč 283 310 Kč 610 Kč 
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ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce se dělí do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska celé 

práce, která vychází z rešerše odborné literatury, věnující se problematice stáří  

a stárnutí, demografické situaci seniorů v České republice, pohybovým aktivitám 

seniorů a dále problematice založení nového živnostenského podnikaní, 

podnikatelskému plánu a analýzám, které jsou při jeho zpracování důležité. 

 

Druhá část práce se zabývá analýzou současného stavu trhu, na kterém se navrhovaný 

podnik nachází. Obsahuje analýzu nabídky sportovně pohybových aktivit pro seniory  

v Jihlavě, zpracované SLEPT a SWOT analýzy a dále realizaci anketního šetření,  

z jehož výsledků je patrné, jaké sportovní pohybové aktivity senioři v Jihlavě 

vykonávají, a o které mají zájem.  

 

Poslední část bakalářské práce je věnována vlastnímu návrhu podnikatelského záměru, 

který je dle výsledků ankety, zaměřen na čtyři sportovní pohybové aktivity. Návrh 

podnikatelského záměru obsahuje popis navrhovaného podniku, jeho organizační plán, 

marketingový plán, který je zpracován v klasickém pojetí 4P a finanční plán. Dále 

zahrnuje návrhy kalkulací cen vstupného na jednotlivé lekce, které určují předpokládané 

příjmy navrhovaného podniku. Z porovnání těchto příjmů s výdaji vyplývá, že je 

podnikatelský plán realizovatelný a rentabilní. Zpracováním podnikatelského plánu 

s popisem navrhovaného podniku, jeho organizačním plánem, jeho marketingovým  

a finančním plánem byl cíl bakalářské práce splněn. 

 

Realizace podnikatelské záměru přinese rozšíření nepříliš velké nabídky sportovních 

pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Nabídne seniorům možnost lepšího využití 

volného času navštívením jednotlivých lekcí, pořádaných výhradně pod odborným 

vedením s důrazem na jejich potřeby a omezení, a přispěje tak ke zvýšení kvality života 

seniorské populace v dané lokalitě. 
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I 

 

Příloha 1: Anketa 

 

Dobrý den, jmenuji se Štěpán Šťáva a jsem student třetího ročníku VUT v Brně. Chtěl 

bych Vás požádat o vyplnění krátké anonymní ankety, jejíž výsledky budou sloužit 

výhradně k vypracování mé bakalářské práce na téma Projekt rozšíření nabídky 

pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Předem Vám děkuji za spolupráci a čas, který 

jste strávili při vyplňování této ankety. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

 

2. Jaký je Váš věk?  

a) 65 - 69 let 

b) 70 - 74 let 

c) 75 - 79 let 

d)  80 a více let 

 

3. Jak často provozujete sportovní pohybové aktivity? 

a) velmi zřídka (jednou za měsíc) 

b) průměrně 1x týdně 

c) průměrně 2 - 3x týdně 

d) průměrně 4 - 5x týdně 

e) téměř denně 

 

4. Věnujete se pravidelně některé z níže uvedených sportovních pohybových 

aktivit? (Můžete označit více odpovědí) 

a) ne, žádné 

b) zdravotní cvičení, Pilates, jóga 

c) turistika, chodící pásy, nordic walking 

d) cyklistika, spinning 

e) tanec, rytmická cvičení, taneční terapie, aerobic, zumba 



II 

 

f) kondiční běhání 

g) plavání 

h) tenis, squash, míčové hry 

i) posilování 

j) zimní sporty 

k) jiné, v případě jiné aktivity napište prosím, o kterou se jedná... 

 

5. Pociťujete se zdraví(á)? 

a) ano 

b) ne 

 

6. Jste při svých sportovních pohybových aktivitách nějakým způsobem výrazně 

omezováni? 

a) ano, napište prosím jakým způsobem... 

b) ne  

 

7. Máte podporu svých nejbližších při provozování sportovních pohybových 

aktivit? 

a) ano 

b) ne 

 

8. Využíváte nabídku sportovních pohybových aktivit ve Vašem městě? 

a) ne, sportuji sám  

b) ne, nesportuji 

c) ano, 1x měsíčně 

d) ano, 2 - 3x měsíčně 

e) ano, 1x týdně 

f) ano, 2 - 3x týdně 

 

9. Jakou nabídku sportovních pohybových aktivit ve Vašem městě využíváte? 

(Můžete označit více odpovědí) 

a) zdravotní cvičení, Pilates, jóga 



III 

 

b) turistika, chodící pásy, nordic walking 

c) cyklistika, spinning 

d) tanec, rytmická cvičení, taneční terapie, aerobic, zumba 

e) kondiční běhání 

f) plavání 

g) tenis, squash, míčové hry 

h) posilování 

i) zimní sporty 

j) jinou, v případě jiné aktivity napište prosím, o kterou se jedná... 

k) žádnou 

 

10. Jste spokojeni s nabídkou sportovních pohybových aktivit ve Vašem městě? 

a) velmi spokojen(a) 

b) spokojen(a) 

c) nevím 

d) nespokojen(a) 

e) velmi nespokojen(a)  

 

11. Měli byste zájem o nějakou sportovní pohybovou aktivitu, která je ve Vašem 

městě nedostupná? 

a) ne 

b) ano, napište prosím o jakou máte zájem ... 

 

        Děkuji za Váš čas a ochotu! 

 

  



IV 

 

Příloha 2: Výpočet ceny a bod zvratu - Nordic walking pouze pro seniory 

 

Výpočet ceny - Nordic walking pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 
Kč/osoba 

Marže 

15% 

DPH 

15% 
Výsledná cena 

2 427 214 32 32 278 Kč 

4 427 107 16 16 139 Kč 

6 427 71 11 11 93 Kč 

8 427 53 8 8 69 Kč 

10 427 43 6 6 56 Kč 

12 427 36 5 5 46 Kč 

14 427 31 5 5 40 Kč 

16 427 27 4 4 35 Kč 

18 427 24 4 4 31 Kč 

20 427 21 3 3 28 Kč 

 

Bod zvratu- Nordic walking pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 

Příjem na 

osobu [Kč] 

Celkové příjmy 

[Kč] 
Zisk 

2 427 70 140 -287 Kč 

4 427 70 280 -147 Kč 

6 427 70 420 -7 Kč 

7 427 70 490 63 Kč 

8 427 70 560 133 Kč 

10 427 70 700 273 Kč 

12 427 70 840 413 Kč 

14 427 70 980 553 Kč 

16 427 70 1120 693 Kč 

18 427 70 1260 833 Kč 

20 427 70 1400 973 Kč 

 

  



V 

 

Příloha 3: Výpočet ceny a bod zvratu - Aqua fitness pouze pro seniory 

Výpočet ceny - Aqua fitness pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 
Kč/osoba 

Marže 

15% 

DPH 

15% 
Výsledná cena 

8 899 112 17 17 146 Kč 

10 899 90 13 13 117 Kč 

12 899 75 11 11 97 Kč 

14 899 64 10 10 83 Kč 

16 899 56 8 8 73 Kč 

18 899 50 7 7 65 Kč 

20 899 45 7 7 58 Kč 

22 899 41 6 6 53 Kč 

24 899 37 6 6 49 Kč 

26 899 35 5 5 45 Kč 

28 899 32 5 5 42 Kč 

30 899 30 4 4 39 Kč 

 

Bod zvratu- Aqua fitness pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 

Příjem na 

osobu [Kč] 

Celkové příjmy 

[Kč] 
Zisk 

8 899 70 560 -339 Kč 

10 899 70 700 -199 Kč 

12 899 70 840 -59 Kč 

14 899 70 980 81 Kč 

16 899 70 1120 221 Kč 

18 899 70 1260 361 Kč 

20 899 70 1400 501 Kč 

22 899 70 1540 641 Kč 

24 899 70 1680 781 Kč 

26 899 70 1820 921 Kč 

28 899 70 1960 1061 Kč 

30 899 70 2100 1201 Kč 

 

 



VI 

 

Příloha 4: Výpočet ceny a bod zvratu - Zdravotní tělocvik pouze pro seniory 

 

Výpočet ceny - Zdravotní tělocvik pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 
Kč/osoba 

Marže 

15% 

DPH 

15% 
Výsledná cena 

2 471 236 35 35 306 Kč 

4 471 118 18 18 153 Kč 

6 471 79 12 12 102 Kč 

8 471 59 9 9 77 Kč 

10 471 47 7 7 61 Kč 

12 471 39 6 6 51 Kč 

14 471 34 5 5 44 Kč 

16 471 29 4 4 38 Kč 

18 471 26 4 4 34 Kč 

20 471 24 4 4 31 Kč 

 

Bod zvratu - Zdravotní tělocvik pouze pro seniory [Zdroj: vlastní zpracování] 

Počet 

účastníků 

Celkové 

náklady [Kč] 

Příjem na 

osobu [Kč] 

Celkové příjmy 

[Kč] 
Zisk 

2 471 70 140 -331 Kč 

4 471 70 280 -191 Kč 

6 471 70 420 -51 Kč 

7 471 70 490 19 Kč 

8 471 70 560 89 Kč 

10 471 70 700 229 Kč 

12 471 70 840 369 Kč 

14 471 70 980 509 Kč 

16 471 70 1120 649 Kč 

18 471 70 1260 789 Kč 

20 471 70 1400 929 Kč 

 

 


