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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je návrh podnikatelského plánu pro nově vznikající podnik – 

multifunkční sportovní zařízení.  

V první části jsou nastíněny teoretická východiska finančního plánování. Druhá část se 

zaměřuje na společnost samotnou a analýzu současného stavu. Následuje návrh 

finančního plánu pro podnik v časovém horizontu pěti let od roku 2017 do roku 2021, 

finanční zhodnocení výsledků finančního plánu a optimistický a pesimistický scénář 

vývoje. V závěru je vypracována analýza rizik s návrhy pro rizika vyhodnocená jako 

nežádoucí. 

Abstract  

Aim of this thesis is to design a business plan for a new company entering the market. 

The first part discusses the theoretical basis of financial planning. The second part focuses 

on the company itself and the analysis of the current situation. The following part 

proposes a five-year financial plan from 2017 to 2021, an assesment of the financial plan, 

the optimistic and pessimistic scenario of the market developement. Last part contains a 

risk analysis and suggestions for risks which have been identified as undesirable. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, strategická analýza, finanční plánovaní, finanční zhodnocení, 

varianty vývoje, analýza rizik  

Key words  

business plan, strategical analysis, financial planning, financial plan assessment, 

development scenarios, risk analysis 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce jsem zvolil z důvodu, že se zaměřuje na oblast sportu, kterému se 

věnuji již od útlého věku a sportovní zařízení jako aktivní sportovec navštěvuji již téměř 

14 let. Mohl bych tak využít osobních postřehů a zkušeností při založení nového podniku, 

který by svými inovacemi a osobitým pojetím dokázal přilákat zákazníky motivovat je 

k jejich věrnosti a tak získat konkurenční výhodu mezi hustou konkurencí na trhu. 

Sport nebo obecněji pohyb je dle mého názoru jedním z faktorů, který přispívá 

k celkovému tělesnému zdraví a pohodě. Cvičení nutí lidi překonávat sami sebe, svoje 

limity a dokáže posilovat nejen tělo, ale i ducha. Je dokázáno, že při sportu se vyplavují 

hormony zvané endorfiny, které navozují pocit štěstí, který je pro každého sportovce bez 

vyjímky odměna za pot a dřinu strávenou cvičením. 

Dnešní doba, kdy velká většina povolání probíhá na židli před obrazovkou počítače, 

rychlý způsob života, stres a nezdravé návyky, to vše přímo volá po tom, aby lidé věnovali 

alespoň pár hodin týdně sami sobě, svému tělu a svému duchu. 

Na trhu je velmi široká škála nabídky možností, kde realizovat pohybové aktivity. 

Existuje nespočet společností se stejným předmětem podnikání, které nabízejí služby 

v oblasti tělovýchovy a sportu a existuje také mnoho možností, jak ukojit soji touhu po 

pohybu zcela zdarma. Je tak velmi nelehkým úkolem vymyslet a realizovat inovaci, která 

by mohla znamenat konkurenční výhodu, oproti již zavedeným a zaběhnutým podnikům. 

Podnik popisovaným tímto podnikatelským záměrem využívá kybernetický trend a 

chování lidí vlastní pro tuto dobu jako základní kámen, na kterém staví svoji konkurenční 

výhodu. Tuto inovativní činnost podporuje rovněž kvalitními a profesionálními službami 

a jedinečnou nabídkou některých služeb ve svém portfoliu. 

Má diplomová práce se tedy bude zabývat založením nového multisportovního centra a 

návrhem podnikatelského plánu pro tento podnik. Práce bude popisovat inovace, které by 

svoji jedinečností a koncepcí měly znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. 

V rámci práce budou vyhotooveny finanční výkazy, které by měly poukázat na úskalí a 

zamezit tak podcenění aktuálního stavu trhu a tržních ukazatelů, špatnému zacílení cílové 

skupiny a jejich požadavků a riziku nedostatečné kapitálové vybavenosti podnikatele, 

která by limitovala podnik při zavádění nových inovací. 
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

1. CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je využít výsledky z analýzy současného stavu a za pomoci 

vyhotovených finančních analýz výkazu sestavit podnikatelský plán pro založení nového 

podnikatelského subjektu, který by tak byl schopen co nejpřesněji vyhovět aktuální 

situaci na trhu a díky zavedeným inovacím dosahovat zisku pro jeho vlastníka. 

V mojí diplomové práci bych chtěl využít i svých vlastních poznatků a načerpaných 

zkušeností, které jsem získal za dobu, po kterou sportovní centra jako aktivní sportovec 

navštěvuji. Často jsou to zejména osobní zkušenosti, které mohou vést k vytvoření 

cenných závěrů o aktuální situaci. Zkušenosti mohou napomoci při uchopení představ a 

úvah o záměru a být velmi prospěšné. V kombinaci s praktickými  znalostmi nabytými 

při studiu na podnikatelské fakultě VUT v Brně by tedy mělo být docíleno uceleného 

a smysluplného výsledku metodického postupu práce. 

Sekundární cíl spočívá ve stanovení a vyhodnocení rizik, které mohou nastat při 

nesprávném odhadu či zacílení. Pro tyto rizika bude vypracována analýza, která bude 

poukazovat na jejich závažnost a pro rizika, která by mohla znamenat při svém projevu 

problém závažnějšího charakteru, budou sepsáno doporučení. Zároveň bude vytvořena 

optimistická a pesimistická varainta vývoje, která může nastat při projevu účinku těchto 

rizik a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. 

2. METODIKA 

Metodika udává konkrétní postup řešení daného problému, přesně udává dílčí kroky 

postupu nebo konkrétní metdoy. Jedná se jinými slovy o návod, jak dosáhnout cíle, který 

zkoumáme (Ochrana, 2009). 
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2.1. METODY VĚDECKÉ PRÁCE 

Vědecká metoda je systematickým, promyšleným a objektivním postupem k získání 

poznatků a dosažení cíle (Ochrana, 2009). 

Metody vědecké práce budou rozdělny typově na metody empirické, teoretické vědní 

metody a metody matematicko-statistické. 

Empirické metody 

Jsou založeny na zkušenostních principech, které jsou výsledkem již používaných a 

vyzkoušených postupů zkoumání. Důležité jsou podmínky,  které se vyskytovaly v době. 

kdy byly údaje získány (Ochrana, 2009). 

• Pozorování 

Jde o cílevědomé, plánovité a systematické sledování určitých skutečností. Informace  

jsou získávány bezprostředním smyslovým vnímáním. Tato metoda je velmi univerzální 

a bývá základní metodou při výzkumu (Ochrana, 2009). 

Jde o osobní zkušenost se zkoumaným jevem. Metody pozorování bylo užito v kapitole 

analýzy konkurence a při stanovování portfolia služeb. 

• Měření 

Jedná se o kvantitativní srovnávání určitých vlastností srovnávaných jevů či objektů. Pro 

tyto vlastnosti musí platit, že patří do téže skupiny vlastností. Předměty zkoumání musí 

být srovnatelné za neměnných ostatních podmínek působících při daném jevu (Ochrana, 

2009). 

Měření bylo použito při stanovení konkurentů na trhu a srovnávání sortimentu služeb v 

závislosti na sortimentu služeb společnosti, která je tématem tohoto podnikatelském 

záměru. 

• Experiment 

Jedná se o experiment neboli pokus, kdy je realizován takový postup a způsob, který je 

navozen uměle. Podmínky jsou tak při experimentu kontrolované a řízené (Ochrana, 

2009). 

Experimentální metody bylo užito při vytváření inovace v podobě SMART náramků a 

aplikace, která bude pro tento účel vyvinuta. Dále také při otevření venkovní (outdoorové) 

zóny. Na základě použití dalších vědeckých metod, jako je například analýza bylo pak 

vytvořeno hodnocení dané inovace. 
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Teoretické vědní metody 

• Analýza (rozkládání) 

Je myšlenkový rozklad zkoumaného jevu na jednotlivé  složky, které jsou předmětem 

dalšího zkoumání. Cílem je vysvět-lit daný problém zevrubným prozkoumáním jeho 

složek. Analýza se snaží oddělit nepodstatné složky a poukázat na složky hlavní 

(Ochrana, 2009). 

Této vědecké metody bylo použito v kapitole strategické analýzy, kde byly postupne 

analyzovány jednotlivé segmenty zájmu. 

Analýzy využívají i finanční výkazy podniku - výkazy zisku a ztráty a cash flow, které 

analýzou (rozložením) jednotlivých dílčích částí odhaluje hlavní souvislosti a jejich podíl 

na celkovém úspěchu či neúspěchu. 

• Syntéza (skládání) 

Označuje myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Syntéza je postup, kdy se 

formulují závěry na základě výchozích zjištění (Ochrana, 2009). 

Po shromáždění všech dat z výkazů a analýz bylo zapotřebí jednotlivé údaje k sobě 

správně zařadit a spojit je tak v souvislý a smysluplný celek, ze kterého by bylo možné 

vyvodit patřičný závěr. Syntézy bylo užito při sestavování posloupnosti celého projektu. 

• Indukce (postup od zvláštního k obecnému) 

Zkoumání dané události (jevu, faktu), na základě kterého je následně vyvozen závěr. 

Indukce umožňuje formulaci obecnějších závěrů platných pro zkoumaný jev či objekt 

(Ochrana, 2009). 

V kapitole s názvem Finanční zhodnocení, byla indukce použita při sledování určitých 

částí rozvahových položek a dalších hodnot ve výkazech podniku. Tyto data byla dále 

spojena se vzorci pro jednotlivé výnosnosti a likvidity.  

• Dedukce (postup od obecného ke zvláštnímu) 

Dedukce je metoda, kdy je vyvozováno z obecného jednotlivé. Dedukce je takový způsob 

myšlení, při němž se z obecných závěrů a tvrzení vyvodí nový, méně obecný závěr 

(Ochrana, 2009). 

Dedukce bylo použito při vyhotovování finančních výkazů, a při jejich další 

vyhodnocení. Dedukcí z tohoto vyhodnocení byla dále stanovena rizika, která by mohla 

nastat a pesimistický a optimistický scénář vývoje. 
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• Generalizace (zobecnění) 

Při generalizaci je informace o jednotlivém objektu či jevu vztažena na celou třídu 

(skupinu) jevů nebo objektů. Podstatou je přisouzení vlastnosti zjištěné u užší skupiny 

skupině širší. Z poznání daného jednotlivého jevu či objektu, který je znám, je 

vyvozováno chování více jevů či objektů (Ochrana, 2009). 

Pro účely této diplomové práce musela být některá data a závěry zobecněny, jelikož 

rámec této práce a rozsah by byl několikanásobně přesažen. 

• Komparace (srovnání) 

Metoda, která umožňuje stanovit shody a rozdíly jevů či objektů. Při srovnávání se 

zjišťují shodné či rozdílné stránky různých ukazatelů. Srovnávací kritérium může být 

vymezeno věcně, prostorově nebo časově (Ochrana, 2009). 

Této metody bylo využito při tvorbě portfolia služeb podniku a také při stanovování cen 

jednotlivých služeb a zboží. Ceny byly srovnány s cenami vyskytujících se u konkurence 

a tak byl vytvořen ucelený a reálný přehled o aktuální situaci. 

• Analogie (obdoba) 

Úkol analogie spočívá v hledání či nalezení totožného vztahu mezi zkoumanými jevy či 

objekty. Analogie umožňuje pochopit to, co není známo, pomocí známého (Ochrana, 

2009). 

Metoda umožnila a usnadnila proces tvorby výkazů a vztahů mezi jednotlivými 

posuzovanými obdobími provozu podniku. V některých výkazech se pouze 

implementovala data a hodnoty získané z předchozích výpočtů a měření. 

Matematické a statistické 

Matematické a statistické metody umožňují přesné exaktní vyjádření jevů a vztahů mezi 

nimi. Matematika napomáhá k řešení problémů tvorbou matematických formulací a 

matematických operací, statistika shromažďuje a utřiďuje data, kvantifikuje jevy a 

pracuje s teorií pravděpodobností (Ochrana, 2009). 

Matematických metod a metod statistických bylo použito zejména ve finančním plánu 

v kapitole 3.4. Veškeré výpočty stanovující jednotlivé ukazatele nezbytné pro přehled o 

situaci by bez použití matematických a statistických principů a vzorců nebyly možné. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce budou vypracovány teoretické podklady, ze kterých bude čerpáno 

v části vlastní práce a kapitole analýzý současného stavu, a které popíší a objasní pojmy 

a metody, jakými bude zpracován samotný podnikatelský plán. 

1. PODNIKATELSKÝ PLÁN  

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán jsou zaměřeny na průzkum a budoucí realizaci 

určitého projektu, který byl dříve pouze idejí autora. Tyto pojmy bývají často 

zaměňovány. 

Podnikatelský záměr  

Je to nápad či jinými slovy idea autora, která by měla zlepšit situaci ve stávajícím podniku 

v podobě rozšíření výroby, zavedení nové služby na trh atd. V pojetí, které se shoduje 

s tématem této práce jde o myšlenku, která je v podobě založení nové podnikatelské 

činnosti (Koráb a spol., 2008).  

Podnikatelský plán  

Podnikatelský plán je dokument, který obsahuje popis a všech aspektů budoucnosti 

podniku. Obsahuje analýzu rizik, které mohou nastat při provozu podniku a také určuje 

možnosti a způsoby, jak možné jednotlivé problémy řešit. Poukazuje na slabé silné 

stránky a navrhuje možnosti, jakými příležitostí a silných stránek využít či jak 

minimalizovat hrozby. 

Výsledkem každého podnikatelského plánu by pak mělo být celkové zhodnocení 

návratnosti a ziskovosti navržené investice v časovém měřítku.  

Dle Fotra (2005) se jedná se o písemný dokument, který je vyhotoven podnikatelem, a 

který charakterizuje vnější a vnitření faktory, které souvisejí se zahájením podnikatelské 

činnosti či fungováním již existující firmy a specifikuje záměry podnikatele v  budoucnu. 

Dle Vebera a spol (2012) dává podnikateli odpověď na otázky: Kde jsme? Kam se 

chceme dostat? Jak se tam dostaneme? Jde o vizi budoucnosti podniku za použití existují-

cích čísel a trendu trhu. Slouží zejména pro interní účely, ale vyžadují ho především 

externí subjekty. 
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Bangs (1996) tvrdí, že pomocí finančních výkazů, hlavně výkazu zisku a ztráty, a 

finančního zhodnocení můžeme vyhodnotit výhodnost a návratnost investice, kterou 

chceme do podniku vložit například v případě zavádění nové inovace. Jeho částí je také 

analýza vnějšího prostředí, která je dále využita při orientaci v legislativě, daňové 

soustavě,atd. Finanční plán objasňuje záměry ve vývoji firmy a možná rizika s těmito 

záměry spojená. Zaměřuje se také na předpověď budoucího vývoje finančních toků a 

pomáhá při odhalování slabých míst podniku. 

Podnikatelský plán by dle Bangse (1996)  měl splňovat několik rysů, měl by být : 

• Srozumitelný 

• Logický 

• Uváženě stručný 

• Pravdivý a reálný 

• Respektování rizika 

• Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán může mít v závislosti na svojí struktuře různou podobu. Koráb a spol 

(2007) uvádí následující strukturu pro jednoduchý podnikatelský plán pro založení 

nového podnikatelského subjektu. 

• Titulní strana 

• Exekutivní souhrn 

• Popis podniku 

• Externí prostředí 

• Marketingový plán 

• Operační plán 

• Personální zdroje 

• Finanční plán 

• Hodnocení rizik 
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1.1. TITULNÍ STRANA 

Obsahuje základní údaje o obsahu podnikatelského plánu. Udává název podniku, logotyp, 

sídlo podniku, jméno vlastníka společnosti, údaje o zvolené právní formě podnikání, 

stručný popis předmětu podnikání atd. 

Titulní strana je důležitou částí podnikatelského plánu, jelikož je nástrojem, který často 

rozhoduje o přilákání pozornosti věnované podnikatelskému projektu (Srpová a kol., 

2011). 

1.2. EXEKUTIVNÍ SOUHRN 

Tato kapitola bývá zpracovávána až po vypracování podnikatelského plánu samotného. 

Rozsha exekutivního souhrnu mívá obvykle rozsah maximálně dvou stran, na kterým je 

vyprcovaný abstrakt, který stručně popisuje podstatné informace o podnikatelském 

záměru, charakteru podnikání, jak a kým bude realizován, kolik finančních prostředků 

bude potřeba, jeho přínos vlastníkovi či investorovi. 

Hlavním úkolem souhrnu je upoutat zájem potenciálních investorů, kteří se na jeho 

základě rozhodují, zda investici do záměru vloží či nikoliv (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2008). 

Obsah popisuje: 

• Tým klíčových osob a argumentace, proč právě tito lidé se budou podílet na 

úspěšné realizaci 

• Atraktivnost produktů nebo slutžeb pro trh a čím jsou speciální 

• Trh a tržní příletžitosti s jejími jedinečnými faktory 

• Silné stránky, výhody či jiná pozitiva zakládaného podniku 

• Strategii, která bude nástrojem k dosažȩní úspěchu 

• Výši potřebných finančních prostředků a jak budou získány a spotřebovávány 
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1.3. POPIS PODNIKU 

Pojem definovaný dle knihy Základy podnikání (Srpová a kol., 2010, s. 35): 

„Všeobecné – podnik je chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na 

výstupy 

Obsáhleji – podnik je vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která 

existuje za účelem podnikání. Sekonomickou samostatností, která je projevem svobody 

vpodnikání, souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní 

samostatností rozumíme možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými tržními 

subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti.“ 

Popis je nutné podat způsobem, který dá vyniknout zajímavosti a konkurenceschopnosti 

produktů. Jeho součástí zpravidla organizační struktura, která by měla obsahovat počet 

zaměstnanců a popis nezbytné úroveň kvalifikace personálu. Dále by měla nastínit 

způsob, kterým tyto pracovníky získáme na trhu práce a uceleně představí tým 

managementu, který projekt bude řídit. V rámci popisu organizace podnikání by měl být 

uveden popis podnikové infrastruktury, vybavení, počítačové infrastruktury, softwarové 

vybavení atd. V neposlední řadě by popis podniku měl obsahovat informaci, zda bude 

podnik využívat vlastních nemovitostí a prostor nebo prostoru k pronájmu. (Koráb a spol., 

2007). 

1.3.1. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 

Dle obchodního zákoníku existuje několik forem podnikání, které je možné zvolit. Každý 

podnikatel, chystající se uskutečnit svůj podnikatelský záměr by měl pečlivě zvážit, 

kterou formu vybrat, jaké znamená zvolená forma povinnosti a jaká sebou přináší rizika 

a výhody. Pro každou formu podnikání existují v České republice jiné právní normy, které 

musí být v případě rozhodnutí bezpodmínečně splněny. Volba správné formy je spojena 

se způsobem financování podniku, které ovlivňují podnikatelské chování. 

Pro podnik popisovaný v podnikatelském plánu v rámci této práce byla zvolena právní 

forma podnikání společnost s ručením omezeným. 
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Společnost s ručením omezeným 

Je řazena mezi kapitálové společnosti. Z toho vyplývá, že jde zejména o vklad společníka, 

nikoli o jeho osobní kvality. V praxi je ovšem situace jiná osobnost společníka hraje 

velkou roli. Společnost s ručením omezenám se tak v některých aspektech přibližuje 

společnostem osobním. 

Mezi typické znaky společnosti s ručením omezenám řadíme: 

• Omezené ručení společníků 

Společníci ručí za dluhy společnosti pouze v rozsahu, ve kterém nesplnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli vyzváni 

k plnění. Jakmile tedy dojde ke splacení všech vkladů a dojde jejich zapsání do 

obchodnímho rejstříku, za dluhy nikterak neručí. Výjimkou je případné ručení společníků 

jako vlivných osob v případě, že společnost není v důsledku ovlivnění schopna platit 

svoje dlouhy. Pokud některý ze společníků nesplatí vklad nebo splatil pouze jeho 

nesprávnou výši nebo není vklad správně zapsán v obchodním rejstříku, může věřtitel 

požadovat svůj dluh na kterémkoli ze společníků. Přitom musí být společnost nejdříve 

řádně písemně vyzvána k uhrazení dluhu. Rozsah plnění je pak vymezen výši 

nesplacených vkladů všech spoleřníků, kdy rozhodující je zápis v obchodním rejstříku 

v okamžiku plnění společníkovi (Josková a spol., 2015). 

• Základní kapitál 

Fuknce základního kapitálu je „jistota“ pro věřitele., která kompenzuje omezené ručení 

společníků. I přes fakt, že dle zákona §142 odst.1 ZOK může vklad, u jednočlenné 

společnosti základní kapitál, odpovídat hodnotě 1Kč, mnohé společnosti s omezeným 

ručením základní kapitál vytváří. Minimální výše základního kapitálu pro více společníků 

je pak dána počtem spoleřníků vynásobeným 1 Kč (Josková a spol., 2015). 

• Flexibilita a relativně jednoduchý způsob úpravy 

Ze zákona mají společníci ve společnosti s ručením omezeným značné možnosti při 

formování a uspořádání společnosti. Tato poměrná nenáročnost úprav je zřejmá 

z  ustanovení o společenské smlouvě, kdy ve srovnání s akciovou společností jakákoli 

úprava méně přísná. Tato jednoduchost s sebou ovšem nese určitou míru rizika. Pokud se 

společníci spolehnou na úpravu zákona a nebudou věnovat dostatek pozornosti úpravě 

rác a povinnosti spoleřníků ve společenské smlouvě, moho nastat problémy. Právní 
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úprava je totiž odlišná od úpravy obsažené v obchodním zákoníku (například ustanovení 

o převodu podílu) (Josková a spol., 2015).  

1.4. ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ 

V analýze konkurenčního prostředí bude vymezen pojem konkurenceschopnosti, 

konkurenční výhody a budou uvedeny metody použité v části vlastní práce. 

1.4.1. KONKURENCESCHOPNOST 

Konkurenceschopnost je velmi důležitou a možná jednou z nejzásadnějších vlastností, 

které podnik musí splňovat. Ještě důležitější je fakt, že si vlastnost konkurenceschopnosti 

musí zachovat nejen při samotném založení a vstupu na trh, ale také po celou dobu své 

existence. Pravda je ovšem, že v prních leteh po zahájení je pro většinu podniků složité 

se prosadit. V případě, že podnik nevykazuje znaky konkurenceschopnosti, je velmi 

pravěpdodobné, že je odsouzen k rychlému či postupnému zániku, jelikož ostatní rivalové 

jej snadno vytlačí ze hry. Trh v dnešní době je nekompromisní a ikdyž konkurenční boje 

nemusí vždy nabývat charakter nepřátelské války, slabé podniky, které nemají co 

nabídnout upadají velmi rychle v zapomnění. 

Konkurenceschopnost podle Jiráska (2001) je vlastnost podniku, která udává jeho 

schopnost uspět mezi ostatními zavedenými podniky v hospodářské soutěži. Podnik, 

který je konkurenceschopný musí určitou měrou tlačit na konkurenty a na opačné straně 

také být schopen konkurenci odolávat. 

Míra konkurenceschopnost subjektu je v tak odvozena z jejich konkurenční výhody, 

kterou podnik za svoje působení na trhu získal (Jirásek, 2001). 

Dle Skokana (2004) je konkurenceschopnost podniků dána tím, zda jsou schopny 

dosahovat trvalého růstu v pracovní síle a celkové produktivitě, která umožňuje podniku 

vyrábět s nižšími náklady než ostatní podniky. Úspěšnost podniku lze pak interpretovat 

jako schopnost a míru dosažení stanovených cílů. 

Šuleř (1995) uvádí že konkurenceschopnost se dá měřit pomocí ukazatelů finanční 

analýzy, která je schopna rozkrýt informace o stabilitě podniku a jeho dalšímu směru 

rozvoje. 
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1.4.2. STRATEGIE A ŘÍZENÍ 

Strategické řízení je důležitým článkem při tvorbě výše zmiňované konkurenční výhody. 

Jde však nejen o její tvorbu, ale také o její trvalé udržení. Strategie by měla popisovat 

jakým způsobem by měl do svého portfolia zařadit přidanou hodnotu, která bude 

motivovoat zákazníky k nákupu služeb a zboží právě u naší společnosti.Nemusí se vždy 

jednat o aditivní službu, ale může se jednant také o kvalitu poskytované služby. 

Strategie by měla dát podniku něco, čím by se odlišoval od ostatních, přitom nestačí jen 

dělat věci lépe, ale jinak. V tomto ohledu je vždy velkou výhodou vlastnictví něčeho, 

čeho konkurence v současnosti nevyužívá nebo k čemu konkurence nemá přístup, nemusí 

se však jednat jen o hmotné zdroje, ale například o know-how, atd. (Mikoláš, 2005). 

Hodnototvorný řetězec 

Základem strategického řízení je sestavení hodnototvorného řetězce. Hodnototvorný 

řetězec dělí  činnosti podniku na základní a podpůrné.  

Dle Porterova náhledu musíme na podnik nahlížet jako na celek, abychom byli schopni 

porozumět a identifikovat konkurenční výhodu. Zdrojem této výhody je několik 

jednotlivých činností, z nichž každá může konkurenceschopnost podniku zvýšit. 

Hodnototvorný řetězec umožňuje podniku nahlédnout na vznik svých nákladů a poznat 

možnosti a potenciál diferenciace (Sedláčková, 2006). 
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Na obrázku jedna je základní struktura hodnototvorného řetězce dle Portera (1998). 
Obrázek 1: Hodnototvorný řetězec dle Portera 

 

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/2814181/10/images/95/Hodnotový+řetězec+podle+Portera.jpg 

Z názvu hodnototvorné činnosti lze usoudit, že se jedná o činnosti, ketré vytváří samotnou 

hodnotu podniku. Společnost vyrábí či poskytuje produkt, kterým může být jak výrobek, 

tak služba, která pro spotřebitele nebo zákazníka představuje určitou hodnotu. Jednotlivé 

činnosti pak používají k plnění dané funkce pracovní sílu a druh technologie (Sedláčková, 

2006). 

• Primární činnosti - fyzická tvorbu produktu. vstupní operace, výroba a provoz, 

řízení vstupních operací, marketing a odbyt dodání, servis 

• Podpůrné činnosti - mají za úkol napomáhat primárním činnostem obstaráváním 

koupených vstupů (nákup, výzkum, vývoj) 

Přednosti podniku jako zdroj konkurenční výhody 

Každý podnik vykazuje v určité míře své přednosti, kterých využívá jako výhodu oproti 

konkurenci. Podnik by si těchto výhod či příležitostí měl být vědom a měl by si být 

schopen jasně definovat míru jejich významu. 

Dle Kotlera (2007) se jedná o schopnost, která je pro podnik stěžejní a nejvíce přispívá k 

tvorbě hodnoty vnímané zákazníkem. Představuje tak faktor ovlivňující efektivnost 

podniku. 
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Určování těchto předností vyplývá z analýzy okolí, zdrojů a schopností podniku. Těmito 

vlastnostmi se musí subjekt lišit od ostatních na trhu, které je nemají a nebo jich mají 

významně méně než my. Význam těchto schopností musí být odpovídající, aby na nich 

šla postavit konkurenční výhoda (Sedláčková, 2006). 

Na níže uvdedeném obrázku lze pozorovat vznik konkurenční výhody. Konkurenční- 

výhody tedy vznikají z přístupu k unikátním zdrojům nebo z unikátních schopností. 

Ideální situace ovšem nastává při kombinaci obou dvou faktorů (Sedláčková, 2006). 
Obrázek 2: Vznik konkurenční výhody 

Zdroj: Sedláčková, 2006 

Budování konkurenční výhody 

• Vzácnost – nesmí se jednat o schopnosti a zdroje běžně dosažitelné 

• Významnost - Zdroje a schopnosti musejí vykazovat návaznosti na významné 

činnosti podnik. Musejí tedy být spojeny s některým z klíčových faktorů úspěchu 

v odvětví (Sedláčková, 2006). 

Udržení konkurenční výhody 

• Životnost – Existuje množstevní a časové omezení zdrojů. Díky rychlému 

technologickému rozvoji mohou tak malé podniky konkurovat těm velkým, které 

neprovedly technologické změny (Sedláčková, 2006). 

• Napodobitelnost – hrozba vzniku napodobenin je v případě úspšchu produktu 

velmi vysoká. U výrobků je riziko vyšší, ovšem velmi obtížné je napodobení 

postupů a systémů (Sedláčková, 2006). 
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• Mobilita - přenositelnost zdrojů a schopností se může lišit v závislosti na jejich 

povaze. Například Suroviny, finance jsou přenositelné poměrně snadno, image, 

speciální kvalifikace přenosné téměř nejsou (Sedláčková, 2006). 

1.4.3. ANALÝZA SLEPT 

Analýza slept je analýzou okolí podniku, tedy analýza makroprostředí. Zkratka obsažená 

přímo v názvu udává názvy jednotlivých součástí analýzy. Analýza SLEPT se skládá 

z následujících částí či oblastí, kterou ovlivňuje: (Keřkovský, Drdla, 2003) 

Sociální oblast 

Sociální oblast posuzuje demografické charakteristiky jako jsou populace, věk, sociálně-

kulturní aspekty například životní úroveň, rovnoprávnost, vzdělání apod. (Keřkovský, 

Drdla, 2003) 

Legislativní 

Legislativní oblast je dána právními normami a nařízeními v dané zemi (Keřkovský, 

Drdla, 2003) 

Ekonomická 

Ekonomická oblast zkoumá situaci makroekonomickou v dané zemi (inflaci, HDP, 

úroková míra, měna), finance (dostupnost, cena, flexibilita), daně (výše daňových sazeb, 

struktura, cla) apod. (Keřkovský, Drdla, 2003). 

Politická 

Politická oblast zkoumá politickou stabilitu, jaká je formu vlády, její stabilita, podpora 

vlády, státní aparát tedy úřady, jejich struktura, otevřenost, informovanost, vlivné skupiny 

jakými jsou neziskové organizace, zahraniční politiku - orientace, členství v 

mezinárodních uskupeních,atd. (Keřkovský, Drdla, 2003). 

Technologická 

Technologické hledisko posuzuje vědu (úroveň, podpora, efektivita, orientace), 

technologickou úroveň (morální zastarávání, orientace, rychlost implementace) apod 

(Keřkovský, Drdla, 2003) 
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1.4.4. PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍCH SIL 

Michael Porter se v 80. Letech zabýval analýzou konkurenčních sil a metodami, jak 

vyrábět stejné věci různým způsobem. Za významný lze mimo jiné považovat  jeho model 

pěti sil nebo také Porterův diamant pěti sil, který je vyobrazený na obrázku níže.  

Tato metoda tak otevřela způsob, jakým je možné konkurenční výhodu získat a jak ji 

udržet. Model vyobrazuje síly, které na podnik působí a rozlišuje, které z nich jsou pro 

podnik z hlediska budoucnosti podniku nejdůležitější. Úkolem je také definovat síly, 

které je možné na úrovni managementu ovlivnit (Sedláčková, 2006). 

Tento model zkoumá jinými slovy potenciální a reálně existující konkurenci našeho 

podniku. Určuje velikost tlaku konkurence a rivalitu na trhu. (Sedláčková, 2006). 

Rivalita trhu závisí na interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a 

substituty) a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Můžeme tedy zkoumat jak chování konkurence, tak bariéry vstupu konkurence do 

odvětví (Sedláčková, 2006). 

Dle Sedláčkové (2006) vymezuje model pět základních oblastí, kterými jsou hrozby ze 

strany existující konkurence a možný vznik budoucí konkurence. Jako výsledek jejich 

působení vystupuje  jejich ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterův model je 

jeden z velmi důležitých nástrojů pro sestavení obchodní strategie s ohledem na okolní 

prostředí firmy. Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti 

základních sil:  

• potenciální konkurenti – Jak snadné nebo obtítžné je pro nového konkurenta 

vstoupit na trh? Jaké jsou bariéry vstupu?  

• Konkurenční rivalita – Je mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? Je 

na trhu jeden dominantní konkurent? 

• Smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy?  

• Smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně?� 

• Hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby 

nahrazeny jinými? (Koráb a spol., 2007)  
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Obrázek 3: Porterův model konkurenčních sil 

 
Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/ 

1.5. MANAGEMENT SLUŽEB 

Pro podnik dokumentovaný v podnikatelském záměru lze říci, že jeho tržby jsou 

z převážné většíny tvořeny tržbami za služby nabízené portfoliem. Prodej zboží plní 

víceméně pouze doplňkovou funkci.  

Služby poskytované zařízením Willpower by měly dosahovat takové kvality, aby přiměly 

zákazníky se do podniku i naále vracet a poptávat je. Služby poskytované zařízením 

Willpower, s.r.o. se řadí mezi služby sekteru veřejného, ovšem z pohledu vlastníka jsou 

vnímány spíše jako služby na bázi komerční, které patří do rekreačních, kulturních a 

sportovních činností. 

Služby jako nehmotné produkty vykazují specifické vlastnosti, což má vliv i na způsob 

jejich řízení. Služby se nedají balit ani skaldovat a důležitou vlastností je, že nemohou 

být odděleny od osoby, která je poskytuje. Tato vlastnost definuje Veber a spol. (2012) 

jako neoddělitelnost služeb. 

Co se týče zahájení činnosti, představují služby spíše menší výdaje, jelikož na není třeba 

na ně vynaložit takové množství kapitálu. Bariéery, které tak brání vstupu služeb do 

odvětví jsou velmi malé. Osoby, které službu poskytují jsou většinou dostupné a tak jde 

především o zvolení odpovídající kvality (Veber a spol., 2012). 
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Managememnt je koncipován většinou při absenci managementu středního, což je dáno 

faktem, že majitel a jednatel společnosti je sám hlavním managerem. Tím je ovšem 

snížena kvalita řízení samotného a tak by manažer měl za sebe dosazovat odpovědnou 

osobu, manažera, který převezme část jeho činnosti. Majitele se ovšem tomuto řešení 

v mnoha případech brání, jelikož  se z osobních důvodů nechtějí částečně vzdát otěží. 

 (Veber a spol., 2012). 

Jak již bylo řečeno, je výše kapitálu investovaného do služeb samotných nižší, než u 

podniků výrobních. Nižší náklady na vstup ovšem vyvažují náklady na patové 

ohodnocení osob, které služby poskytují. U služeb tvoří apekt lidských zdrojů jednu 

z nejdůležitějších věcí, která ovlivňuje nákupní chování spotřebitelů. 

Majitel by měl vykazovat schopnosti personalisty, který tyto zdroje dokáže efektivně 

řídit, ale na druhé straně i motivovat k co nejlepším výkonům. Mohou tak být ušetčeny 

náklady na dodatečné služby personální společnosti (Pošvář a Chládková, 2009). 

Inovace jsou alfou a omegou úspěchu při řízení podniku. Toto pravidlo platí pro služby 

dvojnásob. Nejedná se ovšem pouze o inovace zřízení a služeb, ale také v inovaci a 

školení jednotlivých pracovníků, kteří neustále musejí flexibilně reagovat na nároky 

kladené zákazníky na trhu a dbát na svůj profesní rozvoj (Pošvář a Chládková, 2009). 

1.6. MARKETINGOVÝ PLÁN  

Marketingový plán lze chápat jako způsob, jaký se podnik bude celkově prezentovat při 

vstupu natrh a v průběhu svého budoucího fungování. Plán řeší marketingovou strategii, 

jednotlivé prvky marketingového mixu, tedy například cenu produktů či služeb a jejich 

propagaci.Marketingový plán dává přehled o tom, jak budou produkty či služby firmy 

distribuovány, jaký bude  objem produkce v budoucnu, ze které lze odvodit rentabilitu 

podniku. Tento plán tvoří nezbytnou součást celkou podnikatelského plánu. 
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1.6.1. MARKETINGOVY MIX 

Pro úspěšný marketingový plán je nezbytné stanovit jednotlivé části, které bude třeba 

před samotným zavedením podniku zpracovat a zvážit. Tyto prvky se sen nazývají 

marketingový mix. 

Marketingový mix je sestaven na koncepci 4P: 

• Produkt – charakteristika daného produktu (služeb a zboží) 

• Price – cenová politika 

• Promotion – marketingová komunikace 

• Place – distribuční kanály 

Product (Produkt) 

Produkt je to, co společnost nabízí spotřebiteli. Produktem tak ovšem nemusí být nutně 

myšleno zboží fyzické povahy, jelikož se může jednat i o službu. Produkt je první složka 

marketingového mixu. Úspěšný produkt je produkt, který je kvalitní, funkční, má 

patřičnou formu a je variabilní do té míry, kterou vyžaduje chování spotřebitele (Foret a 

spol., 2005). 

Vlastnosti produktu, které hrají klíčovou roli při sestavení produktu: 

• Brand - nazev, logo, firemni styl 

• Funkčnost produktu - jedinečné vlastnosti výrobku nebo služby. 

• Uroveň kvality produktu – kvalita produktu by mla být odpovídající požadavkům 

spotřebitelů 

• Vzhled produktu - styl, design, obal 

• Variabilita výrobku nebo sortimentu 

• Podpora a servis 

Price (Cena) 

Dalším nezbytným a pro mnhohé klíčovým prvkem je cena. Cena, která je nastavena se 

odráží v celkových tržbách a musí být velmi pečlivě stanovena, aby ji spotřebitele byli 

ochotni zaplatit a zároveň aby přinášela majiteli kýžené tržby (Foret a spol., 2005). 

Cena se skládá z hodnoty vnímané spotřebitelem, nákladů na výrobu a požadovaná míra 

návratnosti. Velmi přínosné při stanovení ceny je srovnání s konkurencí (Foret a spol., 

2005). 
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Důležité aspekty ceny del Foreta (2005): 

• Cenová strategie při vstupu na trh  

• Maloobchodní cena – je zásadní sladit prodejní cenu zboží s požadovanou 

maloobchodní cenou - v případě, že společnost není posledním článkem v 

hodnotovém řetězci. 

• Politika týkající se propagačních akcí (podmínek pro poskytnutí slev, minimální 

a maximální úrovně slevy, frekvenci propagačních akcí atd.) 

Promotion (Propagace) 

Propagace zahrnuje v marketingovém mixu veškeré prvky marketingové komunikace, 

které jsou použity k přilákákní pozornosti potencionálních zákazníků, předání informací 

o nabízených produktech a o společnosti samotné. V neposlední řadě je hlavním úkolem 

propagace vytvořit v lidech potřebu nákupu produktu a to nejen jednorázově, ale 

s dostatečnou frekvencí (Foret a spol., 2005). 

Metody používané pro propagaci: 

• Strategie propagace: pull nebo push 

• Potřebný marketingový rozpočet  

• Účast na odborných akcích a výstavách 

• Komunikační kanály, přes který je plánován kontakt s potřebitelem 

• Strategie PR a event marketing 

Place (Místo) 

Místo definuje cílový trh, kde se bude produkt prodávat a kde k němu zákazníci budou 

mít přístup. Produkt musí být na trhu umístěn na správném místě, ale také ve správnou 

dobu. Místo jinými slovy představuje způsob distribuce produktu ke koncovým 

spotřebitelům (Foret a spol., 2005). 

V této části marketingového mixu je nutné stanovit : 

• Trhy, na nichž se plánuje prodavat produkt  

• Distribuční kanály, přes které se plánuje prodat zboží 

• Řízení zásob a logistika produktů (úroveň pojistných rezerv, požadavky na 

trvanlivost, atd.) 
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1.7. ORGANIZACNI STRUKTUTRA A LIDSKÉ ZDROJE 

Organizační struktura podává přehled o tom, jakým způsobem je vytvořena hierarchie 

firemních pozic. Informuje o tom, kdo je vlastníkem podniku, kolik je pozic vedení, jaký 

je celkový počet zaměstnanců v daném podniku a jaká je nápň jejich práce. 

Jedná se o vztahové uspořádání mezi pracovními místy v rámci organizačních útvarů a 

vztahů mezi útvary v rámci organizace. Definuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti a řeší 

vzájemné kompetence, vazby a odpovědnost. Stanovení organizační struktury je stěžejní 

při řízení většího počtu lidí a proto pro podnik není možné fungovat bez ní. Nastavuje 

komunikační pravidla, zároveň však také sjednocuje podnikové činnosti, procesy a lidi 

za účelem dosažení společných cílů organizace (Baligh, 2006). 

Těžko by se dala popsat ideální organizační struktura. Jsou organizační struktury, které 

fungují v konkrétní organizaci, ale jejich fungování v jiné společnosti by bylo naprosto 

vyloučené. Jedná se tedy vždy o optimální organizační strukturu, která nejlépe stylem 

řízení managementu vyhovovuje danému podniku (Baligh, 2006). 

Organizační struktura v praxi 

V praxi bývá organizační struktura zavedena ve směrnicích a pracovních náplních, ze 

kterých plynou vazby nadřízenosti, podřízenosti, pravomocí a odpovědnosti jednotlivých 

lidí nebo pracovních pozic, na kterých lidé pracují. Tento fakt je nezbytný pro řízení lidí, 

rozhodování a schvalování. Vyplývá z ní i oprávnění jednotlivých lidí v jednotlivých 

procesech (Baligh, 2006). 

Kromě vazeb oficiálních existují v každé organizaci také vazby neformální. Dalo by se 

hovořit o vlivu jednotlivých lidí, který přesahuje rámec formální organizační struktury. 

Organizace, které vykazují autokratické vedení, mají jako rozhodující formální 

organizační strukturu. Naopak v demokratických a flexibilnínch firmách převládá vliv 

neformální. I zde je však nutné mít jasně nastavené organizační principy, protože z nich 

plynou právní či finanční odpovědnosti, což se pouze neformálně řešit nedá (Baligh, 

2006). 
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1.8. FINANČNÍ PLÁN  

Tento tvoří jednu z nejzásadnějších částí podnikatelského plánu. Poskytuje přehled o 

investici a odhaluje ekonomickou reálnost plánu. Finanční plán bývá sestaven an dobu 

několika budoucích let provozu společnosti a tak se dá říct, že jeho charakter je do určité 

míry dynamický. Finanční plán předpokládá za dané a budoucí období příjmy a výdaje, 

které podnik musí či bude muset vynaložit. Jsou nastíněny předpokládané tržby za prodej 

napříč spektrem produktů a naproti tomu náklady na jejich pořízení. Dále obsahuje 

přehled hotovostních toků napříč minimálně třemi roky provozu a rozvahu, která 

poskytuje přehled o majetkovém rozvržení a finanční situaci podniku (Koráb a spol., 

2007).  

Sestavení finančního plánu, a dílčích finančních výkazů spojuje podnikatelský záměr s 

realitou. Finanční plán a jeho výkazy ověřují reálnost a smysluplnost záměru a informují 

o výnosnosti záměru v časovém horizontu (Koráb a spol., 2007). 

Musí být stanoveno, kolik finančních prostředků bude zapotřebí a jak je podnik získá. 

Podnikatelský záměr je převeden do řeči čísel, kdy vykalkuluje potřebnou sumu nutnou 

k založení firmy a dále rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů provozu po zahájení 

podnikání (Koráb a spol., 2007). 

Každý podnik musí evidovat data o spotřebě a nabytí majetku. K tomuto účelu je vedena 

účetní evidence, ve které jsou zaznamenávány finanční i materiálové toky podniku. 

Účetní informace jsou dále porovnávané s finančními cíli podniku (Koráb a spol., 2007). 

Hlavní části finančního plánu 

• Rozvaha (bilance) 

Jedná se o jeden ze základních dokumentů fianční uzávěrky. Rozvaha se rozděluje na dvě 

základní části. Na část, kde se soustřeďuje majetek podniku, tedy stranu AKTIV a na 

stranu PASIV, kde se pak nachází zdroje k jeho krytí v peněžním vyjádření. Rozvaha se 

vyhotovuje vždy k určitému datu a umožňuje tak posouzení finančního stavu podniku. 

Na rozdíl od účetních výkazů, jako je výkazu zisku a ztráty či cash flow, které zobrazují 

tokové veličiny, zobrazuje rozvaha stavové veličiny, tedy hodnoty platné k určitému 

okamžiku, dni (Staňková, 2007). 
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Pokud je bilance správně spočtená, mělo by dojít k vyrovnání celkové sumy  aktiv a sumy 

na straně pasivní.Existuje několik druhů rozvah. Pro účely této práce byla použita 

zahajovací rozvaha, která se vyhotovuje při příležitosti založení podniku.  

• Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty vyčísluje hospodářský výsledek společnost dosažený za sledované 

a minulé období. Výkaz zisku a ztrát tvoří dle zákona o účetnictví povinnou součástí 

účetní závěrky. 

Výkaz má podobu zjednodušené nebo plné verze. Obsahuje základní přehled o 

hospodaření společnosti, tržbách, nákladech a výši zisku popřípadě ztráty. 

Výkaz zisků a ztrát se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu. Pro úšely této 

diplomové práce byl zvolen pětiletý interval.  

Zisk je ukazatelem, který vystihuje převis tržeb nad náklady. V opačném případě, kdy 

náklady převyšují tržby se jedná o ztrátu. (Scholleová, 2008) 

Výkaz zisku a ztráty vyčísluje hospodářský výsledek běžného účetního období ve 

struktuře tržeb a nákladů. Vyjadřuje mimo jiné také ziskovost vložených prostředků. 

Obvykle se rozděluje na část provozní a neprovozní. Provozní část ukazuje výsledky 

hlavních, dlouhotrvajících činností podniku. Neprovozní část účetní výsledky ostatních 

aktivit (Scholleová, 2008). 

• Cash Flow - Peněžní tok 

Cash flow neboli výkaz o peněžních tocích informuje o přírůstcích a úbytcích peněžních 

prostředků a peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Za 

peněžní prostředky jsou považovány položky oběžných aktiv - peníze v pokladně, peníze 

na bankovních účtech a ceniny. Ekvivalenty peněz jsou myšleny vysoce likvidní položky 

krátkodobého finančního majetku, jako jsou například běžně obchodované akcie. 

Hospodářský výsledek ve výkazu zisku a ztráty zobrazuje rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Ovšem v podvojném účetnictví není každý náklad či výnos doprovázen skutečným 

příjmem nebo výdejem peněz. Jako příklad lze uvést odpisy, nezaplacené pohledávky 

nebo investice. Odpisy v nákladech projevují postupně, i přes skutečnost, že již byla 

investice vynaložena. Přehled cash flow proto poskytuje detailnější obraz o celkovém 

peněžním toku (Staňková, 2007). 

Cash flow jinými slovy informuje o schopnosti podniku vytvářet peníze. Schopnost 

dodání peněžních prostředků společnosti je jedním z hlavních kritérií při volbě a 
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hodnocení investičních záměrů. Pro tyto situace se používají kritéria jako čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba návratnosti. (Staňková, 2007) 

2. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 

Finanční analýza je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o 

analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takovéto 

analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost a získané informace 

vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení 

podniku. 

Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní a externí, z hlediska 

zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu (Růčková, 2010). 

2.1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POMĚROVÉ UKAZATELE 

Pomocí poměrových ukazatelů lze zjisitit důležité informace o jednotlivých oddílech a 

stavu podniku. Ukazatele likvidity zobrazují schopnost podniku hradit své závazky, 

rentabilita poměřuje zisk se zdroji nutnými k jejich dosažení, ukazatelé obratu informují 

o obratu majetku, ukazatele aktivity zase jak toho majetku dokáže podnik rychle využívat. 

V neposlední řadě ukazatele zadluženosti poukazují na stav mezi vlastními a cizími zdroji 

financování.  

Výpočty dílčích ukazatelů dle Růčkové (2010) 

Ukazatelé likvidity – schopnost podniku splácet dluhy 

• Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy 

• Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy 

• Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy 

Ukazatelé rentability 

• Ukazatel míry zisku, rentability vloženého kap = zisk / vložený kapitál 

• Rentabilita úhrnných vložených prostředků = zisk / celková aktiva 

• Rentabilita VK = zisk / VK 

• Rentabilita tržeb = zisk / tržby 
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• Ukazatel ekonomické přidané hodnoty, EVA = zisk po zdanění(EBIT*(1-t)), od 

něhož se odečtou celkové N na kapitál 

• EVA = EBIT x (1-t) – (WACC x C), t – sazba daně, WACC – váž. Prům. N 

kapitálu v relativním vyjádření, C –absolutní výše kapitálu vázaného v podniku 

Ukazatelé obratu 

• Obrat celkového majetku = tržby / prům.stav celkového majetku 

• Obrat stálého majetku = tržby / prům.stav stálého majetku 

Ukazatelé aktivity - schopnost podniku rychle využívat svého majetku 

• Relativní vázanost stálých aktiv = stálá aktiva / roční tržby – čím nižší, tím lépe, 

měřítkem celkové efektivnosti, vypovídá o relativní výkonnosti, s níž firma 

využívá stálých aktiv s cílem dosáhnout tržeb 

• Doba obratu zásob = prům.zásoba / denní spotřeba – počet dnů, po něž jsou zásoby 

vázány v podnikání 

• Doba obratu pohledávek = obchodní pohledávky / denní tržby na obchodní úvěr 

– prům. počet dnů, po něž naši odběratelé zůstávají dlužní 

• Doba obratu dluhů = obchodní dluhy / denní nákupy na obchodní úvěr – doba, 

která v průměru uplyne mezi nákupem zásob a jejich úhradou 

Ukazatelé zadluženosti 

• Ukazatel celkové zadluženosti, věřitelského rizika = celkové dluhy / celková 

aktiva, VK / celková aktiva 

• Zadluženost 1 = dlouhodobé dluhy / VK 

• Zadluženost 2 = dlouhodobé dluhy / vložený K 

• Pákový ukazatel = celková pasiva / VK – kolikrát převyšuje celkový K velikost 

VK 
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3. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK  

V  podnikatelském plánu by neměla chybět analýza rizik, která mohou nastat v průběhu 

života podniku a tím pak pomoci těmto rizikům předcházet. I za předpokladu, že je 

podnikatelský záměr zpracován na základě kvalitních analýz, může se projevit rozdílmezi 

očekívanými výsledky a výsledky dosaženými. Z tohoto by jednotlivá rizika měla být 

vyhodnocena a měla by jim být přidělena míra závažnosti.  

Rizika by měla být zdokumentována, a pro rizika s nepřípustnou závažností stanovena 

příslušná doporučení.  

Riziko definuje Fotr a Hnilica (2014) jako kombinaci pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečné události nebo poškození zdraví, v našem případě zdraví podniku, které může 

být způsobeno událostí nebo expozicí jejímu vlivu. 

Proces hodnocení rizika je proces, který hodnotí zda riziko je nebo není přijatelné (Fotr a 

Hnilica, 2014). 

Cílem hodnocení rizik je minimalizovat možnost vzniku rizika a projevu hrozby, kterou 

představuje. Pomáhá také udržovat konkurenceschopnost a výkonnost podniku (Fotr a 

Hnilica, 2014). 

Kroky postupu hodnocení rizik dle Fotra a Hnilici (2014): 

• Sběr informací 

• Identifikace nebezpečí 

• Hodnocení rizik vznikajících z nebezpečí 

• Plánování činností vedoucích k eliminaci nebo snížení rizik, přezkoumání 

hodnocení 

• Zdokumentování hodnocení rizik  

  



 36 

Bodová metoda analýzy rizik 

Pomocí jednoduché metody, kde se udělují jednotlivým rizikům body, se vyhodnocuje 

ve dvou položkách a to s ohledem na: 

• Odhad pravděpodobnosti (P) 

Jedná se o pravděpodobnost, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je 

stanoven dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od 1 do 5, kde je 

zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. Na 

stupnici nese hodnotu 5 riziko vysoce pravděpodobné a naopak hodnotu 1 riziko 

nepravděpodobné (Fotr a Hnilica, 2014). 

• Závažnost následků (Z),  

Jedná se o závažnost nebezpečí, která je danému riziku přidělena. Stupnice obdobně jako 

u odhadu pravděpodobnosti od 1 do 5, kde 1 znamená zanedbatelná závažnost a stupeň 5 

závažnost kritickou (Fotr a Hnilica, 2014). 

• Výsledné riziko (PZ) 

Výsledné riziko je pak dáno součinem pravděpodobnosti P a závažnosti rizika Z. 
Tabulka 1: Analýza rizik 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika - R 

Závažnost následků - Z 

Zanedbatelná 

1 

 

= 4 

Nevýznamná 

2 

Lehká�

3 

Těžká�

4 

Kritická 

5 

 

 

5 Vysoce pravděp  5 10 15 20 25 

4 Velmi pravděp  4 8 12 16 20 

3 Pravděpodobné 3 6 9 12 15 

2 Málo pravděp. 2 4 6 8 10 

1 Nepravděpodobné 

výskyt 

1 2 3 4 5 

Zdroj: http://www.guard7.cz/metody-hodnoceni-rizik 

Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje celkou závažnost a naléhavost úkolů přijetí opatření 

ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření, jenž je obvykle součástí vyhodnocení 

a dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné 

rozdělení do čtyř rizikových kategorií (Fotr a Hnilica, 2014). 
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Tabulka 2: Skupiny dle bodového rozpětí 

Skupina Hodnota Komentář 

I.skupina 15-25 Nepřijatelné riziko – činnost nesmí být započata nebo 

v ní pokračováno, dokud nebude riziko odstraněno 

II.skupina 7-14 Nežádoucí riziko – jsou nutná bezpečnostní opatření a 

kontrola jejich dodržení.  

III.skupina 4-6 Přijatelné riziko – nepříliš významné riziko, je třeba jej 

monitorovat a kontrolovat. 

IV.skupina 1-3 Akceptovatelné riziko – nejsou potřeba žádná zvláštní 

opatření 

Zdroj : http://www.guard7.cz/metody-hodnoceni-rizik 

Posuzování rizik je doporučrno provádět v týmu tří až pěti lidí, kteří mají odpovídající 

znalosti a přehled o společnosti a vhodné vzdělání. Jednotliví členové týmu pak stanoví 

nezávisle na sobě jimi vnímanou úroveň závažnosti a pravděpodobnosti. Výsledná data 

se sečtou a zprůměerují. Celková hodnota rizika tak je nejméně zkreslena (Fotr a Hnilica, 

2014) . 
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části príce bude vypracována analýza současné situace trhu, která odhalí majiteli 

podniku stav tržní konkurence, sitauci v odvětví a na základě analýz mikro a 

makroprostředí další důležité faktory pro hodnocení projektu v dalším oddílu práce.  

1. STRATEGICKÁ ANALÝZA 

Strategická analýza využije všech popsaných metod v kapitole teoretických východisek 

pro získání co nejlepšího přehledu pro marketingový a finanční plán. 

1.1. ANALÝZA CÍLŮ A OČEKÁVANÍ VEDENÍ PODNIKU 

Jako hlavní cíl podniku je vždy definován zisk, ale vlastníci organizace by měli definovat 

další cíle, o jejichž dosažení by měl podnik usilovat a dosáhnout jich. 

Podnik bude usilovat o: 

• To, být jediným podnikem na trhu s možností online sdílení výsledků̊ 

• Spojení vlastních cílů s představou dodavatelů 

• Podporu a školení vlastních zaměstnanců a podporu jejich nasazení a iniciativy 

• Pozici centra pohybových aktivit, které bude nabízet kvalitní služby a motivovat 

lidi ke cvičení 

• Naplnění kapacity do 3 let 

• Získání povědomí veřejnosti a podniku do 1 roku 

• Úspěšnou reklamní kampaň s co největší mírou impactu 

• Rozšíření prostor o další aerobní sál 

• Rozšíření portfolia služeb do 6 let 

• Založení dalšího zařízení v Praze do 6 let 

• Vyplnění očekávané nižší návštěvnosti v dopoledních hodinách nabídkou pro 

základní a střední školy 

Hlavním cílem v prvních letech tak bude jednoznačně podnik udržet a dále v závislosti 

na odezvě ze strany spotřebitelů podnik dále rozvíjet a získávat tak silnější místo mezi 

konkurenci na trhu. 
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1.2. ANALÝZA SITUACE V ODVĚTVÍ 

Lidé jsou si vědomí faktu, že fyzické cvičení uvolňuje endorfiny a tak dodává člověku 

lepší náladu a energii do života. Již dávno neplatí, že by posilování bylo výhradně 

mužskou záležitostí, a ikdyž muži mají co v posilovnách stále převahu, v aerobních sálech 

a při různých dalších pohybových aktivitách můžeme pozorovat pravý opak. 

Trendy v oblasti fitness a pohybových aktivit v ČR 

Současné trendy cvičení se orientují na nové koncepty a díky širokému spektru nabídky 

se lidé snaží hledat a nalézt tu pravou variantu, za kterou budou ochotni zaplatit, a která 

jim bude přinášet největší užitek a uspokojení.Velmi rychle rostoucím trendem, který se 

řadí mezi jeden z nejoblíbenějších, je cvičení v přírodě - Streetworkout. Toto cvičení 

probíhá buď v areálech, sloužících přímo k tomuto účelu, nebo v parcích. Je ovšem nutné 

v této souvislosti podotknout, že mnohdy jsou po pravidelném užívání lidmi stroje a 

vybavení bez kontroly zanedbané až nefunkční a mohou znamenat pro cvičence dokonce 

určitou míru rizika zranění. Willpower, s.r.o. bude disponovat venkovní zónou, která 

návštěvníkům bude umožňovat cvičení na čerstvém vzduchu, ovšem na udržovaných a 

bezpečných strojích a vybavení. Dalším trendem, který je potřeba zmínit, nesouvisí přímo 

se způsobem cvičení či výběrem místa k tomuto účelu určenému. Žijeme v době, kdy 

sociální sítě hrají významnou roli při komunikaci s přáteli a jisté „kybernetické 

socializaci“. Lidé sdílí svoje zážitky, pocity, úspěchy a neúspěchy s ostatními lidmi na 

sociálních sítích. Důvodů pro toto jednání může být několik, ale jako hlavní důvod 

vnímám potřebu ukázat lidem, jaký dávám životu směr a svým způsobem se pochlubit 

úspěchy a zážitky, které jsem během dne zažil. Na tomto poznatku a principu zakládá 

strategii společnost Willpower, s.r.o., která prostřednictvím chytrých náramků bude 

monitorovat výkony návštěvníků a bude se svolením majitele náramku ukládat data a 

automaticky je sdílet prostřednictvím aplikace na sociálních sítích. Bude tak velmi snadné 

monitorovat vlastní pokroky a sdílet je prostřednictvím sociálních sítí se svými přáteli. 

Navíc svoje výsledky a výkony plnit pouze funkci sběru dat a jejich sdílení, ale také za 

dřinu, která za těmito výsledky stála, budou zákazníci odměňováni body, které mohou 

využít na jako zvýhodnění při nákupu dalších služeb dostupných zařízení – tedy výsledky 

nezůstanou bez odměny. Tuto skutečnost vnímám jako klíčový pro motivaci lidí 
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pravidelně navštěvovat zařízení Willpower, jelikož každá zdolaná výzva bude vždy 

odměněna. 

Návštěvnost sportovních zařízení v ̌místě realizace - Brno 

Dle provedeného dotazníkového šetření, ve kterém bylo dotazováno 150 respondentů 

bylo zjištěno, že více jak 93 % dotazovaných alespoň jednou navštiívilo fitness centrum 

a více než polovina se věnuje pohybovým aktivitám pravidelně.  

Graf 1: Graf průzkumu veřejnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Graf průzkumu veřejnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Budoucí vývoj v oblasti pohybových aktivit 

Dle mého názoru si více a více lidí začíná uvědomovat potřebu se hýbat a zatěžovat svoji 

tělesnou schránku a vnímat cvičení jako neodmyslitelnou součást zdravého životního 

ANO; 93%

NE; 7%

NAVŠTÍVILI JSTE NĚKDY SPORTOVNÍ CENTRUM?

ANO; 59%

NE; 41%

VĚNUJETE SE SPORTU PRAVIDELNĚ?
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stylu. Poptávka tedy, sice velmi mírně, roste a otvírá se tak možnost na straně nabídky 

tento převis zachytit a využít ho.  

I přes tuto pomalu stoupající poptávku je ovšem stále mnoho lidí, kteří jsou fyzicky 

neaktivní a tak není trh ještě stále nasycen. Je tak nutné zapojit další možné způsoby 

motivace lidí k pohybu a napomoci tak nepřímo ke snížení obezity, které ve výsledku 

znamená také snížení státních výdajů za léčebné procedury při nemocech způsobených 

nedostatkem pohybu a nesprávným životním stylem. 

1.3. ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

Pomocí této analýzy, která se zaměřuje na okolní prostředí podniku, bude zjištěn trend 

prostředí národního, který působí na všechny firmy v České republice současně. Jedná se 

o prostčedí Sociální, ekonomické, legislativní, politické a technické. Tyto všechny 

zmíněné trendy budou jistou větší či menší měrou působit na nově vznikající podnik 

vstupující na český trh. K účelu zjištění těchto trendu bude využito SLEPT analýzou, 

která ovšem vlivy pouze identifikuje, ovšem nezjistíme její pomocí, jak velkou měrou 

náš podnik ovlivní. 

Sociální prostředí 

Faktory spojené se sociálním prostředím jsou velmi důležitým faktorem ovlivňujícím 

poptávku a nabízené služby. Pro podnik spjatý s podnikatelským záměrem v této práci 

bude důležitý faktorem životní styl, životní úroveň obyvatelstva a čas, který je ochotné 

pohybovým aktivitám věnovat. Pokud je v dané lokalitě horší životní úroveň, je jasné že 

lidé nejsou ochotni investovat do statků, které nepotřebují nutně k životu.� Český 

statistický úřad udává průměrný plat ve výši 23 000 Kč, ovšem tato hodnota většinou plně 

neodráží skutečnost a na tuto částku 2/3 obyvatelstva nedosáhnou.�Kupní síla obyvatel 

České republiky není v Evropském ohledu příliš růžová. Dá se předpokládat, že spotřební 

koš pro obyvatele v ČR bude mít vyšší cenu. Podink Willpower bude zaměřen zejména 

na osoby v produktivním věku a děti, přístupný bude však všem věkovým kategoriím, 

tudíž by neměl být ohrožen nepříznivým demografickým vývojem společnosti spojeným 

se stárnutím obyvatelstva či nízkou porodností. 
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Ekonomické prostředí 

Je velmi důležité pečlivě zvážit náklady na energie, cenovou politiku  a zvážit trend 

nezaměstnanosti v dané oblasti. Míra ekonomického růstu totiž může velmi vážně 

ovlivnit úspěšnost organizace. 

Nezaměstnanost v Brně je 5,7 procent, v Jihomoravském kraji se drží okolo 6,1 procent 

s předpokládáným poklesem. Město Brno je městem s nejmenší nezaměstnaností 

v Jihomoravském kraji. Tato situace nahrává podnikatelskému záměru, protože lidé jsou 

ochotni utrácet více peněz. 

Legislativní a politické prostředí 

Legislativní a politická situace může má na podnikatelské subjekty a jejich chování 

značný vliv. Při příznivé situaci může začínajícím podnikům pomoci s překonáním 

překážek spojených se vstupem na trh, ovšem v opačném případě může být jednou 

z příčin k jejich odchodu z trhu.�Je tak nutné sledovat a mít na zřeteli změny zákonů, které 

by mohly negativně či pozitivně ovlivnit podnikatelský záměr. 

Výrazně napomohl podnikatelům uvažujícím o založení s.r.o. zákon z 1.1.2014, který 

obsahoval významnou změnu zejména v oblasti povinného základního kapitálu. 

Společnost s ručením omezeným od schvalení zákona může založit osoba fyzická nebo 

právnická,a to i jen jedna osoba. Výše základního kapitálu je určena na symbolickou 

částku 1 Kč. Společnost i nadále ručí celým svým majetkem, a společník do výše 

nesplaceného vkladu, z čehož vyplývá, že ručení společníků je zanedbatelné. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada, orgánem statutárním je nebo jsou jednatelé společnosti 

(http://www.ipodnikatel.cz).��

Výběr právní formy podnikání pro subjekt této práce tak výraznou měrou ovlivnil tento 

několik let starý legislativní krok vlády a to zejména v ohledu na minimální počáteční 

náklad na založení. 

Politická situace je obecně velmi nepřehledná a nedává tak začínajícímu podnikateli 

velký přehled o tom, jaké zákony skutečně projdou a budou schváleny a které nikoliv. 

Nejčerstvější zákon a zavedení EET vyvolal vlnu nevole mezi podnikateli. Pokladny, 

které museli prodejci nakoupit znamenaly nemalé výdaje v už tak dost napjatém rozpočtu. 

Dopad těchto změn se projevil ovšem na podnikatelích v oblasti restauratérství a 

pohostinství, což by nemuselo znamenat pro Willpower, s.r.o. velký problém. 
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Technologické 

Ikdyž společnost Wilpower není výrobním podnikem, bude využívat i mnoho vybavení 

na vysoké technologické úrovni. Tato doba je spjatá a protkaná technologiemi, se kterými 

se setkáváme na každém kroku a nedá se jim takřka vyhnout. Lidé tak kladou na nově 

vznikající zařízení velké nároky.  Musí tak odpovídat technologickému pokroku a 

splňovat standardy moderního zařízení naplňující očekávání i těm nejnáročnějším 

zákazníkům. 

1.4. ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ 

Analýza mikroprostředí je jednou z důležitých analýz, která by měla poskytnout 

podnikateli informace spojené s vývojem podniku. Pro účely této práce byla zhotovena 

analýza  konkurence, zákazníků a dodavatelů. 

1.4.1. ANALÝZA KONKURENCE 

Každý podnikatel uvažující o realizaci podnikatelského záměru musí v první řadě 

přihlédnout k tomu, jaká konkurence mu v oblasti vymezené předmětem podnikání hrozí, 

jak velká je a jaká je její kvalita. Přitom by měly být vždy brány do ohledu podniky 

přiměřeně stejné velikosti a s nabídkou podobných služeb.�

K analýze konkurence bude použita Porterova analýza modelu pěti sil. 

Rivalita 

Rivalita mezi konkurenty se vyskytuje ve všech odvětvích, pohybových aktivit 

nevyjímaje. Všechny podniky se snaží v boji za ziskem a spokojenými zákazníky 

dosahovat co nejlepších výsledků. Důležité je pro podnik také místo na trhu, které 

společnost zujímá. 

Ikdyž jistý druh souboje v odvětví probíhá, nejedná se o prostředí nepřátelské, ale naopak 

o prostředí, ve kterém se jednotliví členové snaží o zlepšování kvality svých služeb a 

rozšiřovaní jejich nabídky. Tím je zajištěn tlak na konkurenci, která musí tempo pokroku 

respektovat a tak je vytvořena velmi kvalitní nabídka. 

Willpower, s.r.o. je podnik, který se bude snažit bojovat samozřejmě kvalitou a 

profesionalitou svých služeb, ovšem jako přidanou hodnotu a možnou konkurenční 

výhodu bude využívat moderních náramků, které budou plnit funkci sběru dat,  a 
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napojením na sociální sítě pro jejich sdílení. Tento sběr dat a jejich sdílení nebude mít 

povahu pouze informativní, ale na výsledky cvičících budou navázány mnohé výhody a 

možnosti jako odměna za věrnost a tvrdou práci, které budou zákazníci moci čerpat. 

Rovněž by výše uvedené mělo mít za výsledek vyšší motivaci k návštěvě a k pohybu 

obecně.�

Tento koncept nemá prozatím ve svém portfoliu žádná konkurenční firma. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Počet fitness center  a pohybových studií v městě Brně nijak za poslední 2 roky nevzrostl. 

Fitness centra spíše rozšiřují nabídku svých služeb a zkoušejí možnosti, které by lidi 

mohly oslovit. Zároveň se klade velká pozornost na udržení provozních nákladů na 

minimální možné hranici. �

Co se týče překážek vstupu nových firem na trh, není tato bariéra příliš velká. Jak již bylo 

řečeno výše, náklady na samotné založení společnosti s ručením omezeným jsou téměř 

nulové. Co se ovšem týče nákladů na vybavení a realizaci provozu, jde o velikost záměru 

a kvalitativní a technický standard, který daný podnik zvolí. Pokud ovšem budeme 

uvažovat o podniku o stejné velikosti s podobným technickým vybavením, jako se 

předpokládá u podniku Willpower, s.r.o., byly by tyto náklady velmi vysoké a tak se dá 

říci, že z tohoto ohledu je hrozba vstupu nových konkurentů na trh rovněž minimální. 

Nutné je vybudovat si dobrou image v co nejkratším možném čase a držet vysoký 

standard poskytovaných služeb. 

Síla dodavatelů 

Dodavateli budou výhradně lektoři a instruktoři fitness a dalších pohybových aktivit. 

Dále také programátoři, kteří budou vytvářet aplikaci pro chytré náramky a hodinky, která 

musí mít odpovídající technickou úroveň a bezproblémovou funkčnost.�

Jelikož podnik bude nabízet zejména služby, bude velmi záležet na výběru a kvalitě 

lidských zdrojů. Je třeba vytvořit kvalitní instruktorskou základnu, která bude svoji 

odborností a profesionálním přístupem k zákazníkům motivovat k dalším návštěvám a 

tak je možné, že bude jejich vyjednávací síla vysoká a bude znamenat vyšší náklady na 

lidské zdroje, ovšem za cenu poskytnutí služeb vysoké kvality. 
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Síla odběratelů 

Odběratelé jsou koncoví zákazníci nakupující produkt, tedy v našem případě služby, pro 

svoji vlastní potřebu. Zákazníci, kteří budou stálými klienty a členy klubu budou 

samozřejmě tlačit na cenu služeb a srazit ji na co nejmenší hladinu. Pravidelným 

návštěvníkům tak lze přiřadit středně velkou vyjednávací sílu. 

Hrozba substitutů 

Substitutů  je v tomto odvětví podnikání mnoho, jak již bylo ostatně zmíněno 

v předchozích kapitolách práce. Nabídka pohybových aktivit je na trhu tak široká a touhy 

lidí tak různorodé a pravidelně se měnící, že lze říci, že hrozba substitutů hraje velkou 

roli. Lidé totiž za pohybovou aktivitu nemusí mnohdy ani platit, ale mohou zvolit 

například výlet na kole, procházku do přírody či populární street-workoutové hřiště, které 

je volně veřejnosti přístupné.�

Rozdíl je ovšem v tom, že za výkony na veřejně dostupném hřišti neplyne žádná odměna. 

Neexistuje žádná kontrola správného provádění cviků a občas tak může mizet motivace 

navštěvovat tato sportoviště pravidelně. 

• Konkurence v oblasti města Brna 

Na Brněnsku byla konkurence zúžena na 5 největších konkurentů. Jedná se o podniky, 

které se nejvíce blíží podniku rozebíraného v rámci podnikatelského závěru a to jak 

velikostí, tak počtem zaměstnanců a portfoliem nabízených služeb. 
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Tabulka 3: Stávající konkurence – portfolio služeb 

Podnik 

Služba 

 
  

  

 

 

 

 

Willpower A A A A A A A A A 

Big One A A N A A N N A N 

AZ Fitness  A A N A A N N N N 

Wellness 

Kuřim 
A N N A A N A A N 

Best Gym  A A N N A N N N A 

Fit4all A N N A A N N A N 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud se zaměříme na výše zmíněné služby, které jsou dá se říct spíše ojedinělé či 

naprosto nedostupné v jiných zařízeních, konkurence není vysoká. Jelikož se ovšem jedná 

v podstatě o multifunkční sportovní centrum, jsou obsaženy samozřejmě i služby, kterými 

disponují všechny konkurenti na trhu, jako například fitness sál či nabídkou masáží. 

Z výše uvedené tabulky je dále patrné, že co se týče nabídky služeb poskytovaných 

sportovními centry, Willpower, s.r.o. má jako jediné možnost poskytnout svým 

zákazníkům cvičení na čerstvém vzduchu. Dále žádný z podniků nedisponuje možnosti 

využívat motivačního SMART programu, které bude nabízet výhradně Willpower. 

Z tabulky není patrná jedna z možností cvičení, která se těší v současnosti velké oblibě a 

to cvičení Flowing. Tato aktivita vyžaduje přítomnost vodní plochy a také kvalitního 

certifikovaného instruktora, který bude schopen profesionálně vést lekce.�

Konkurence ve Flowingu není vůbec velká a v současné době ji provozuje z výše 

vybraných institucí pouze Wellness Kuřim. 

Posilovna 

Sálové aktivity 

O
utdoor w

orkout 

W
ellness 

aktivity 

M
asáže 

SM
A

R
T program

 

Floating 

D
iagnostika těla 

Spotee 
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Nová konkurence 

Pokud by podnikatelský záměr byl úspěšný a spotřebitele by oslovil, dalo by se očekávat, 

že dojde k rozšíření nabídky stávajících podniků, které se budou chtít vyrovnat svoji 

nabídkou podniku Willpower. Tato myšlenka se týká zejména SMART programu, jelikož 

jak již bylo řečeno, k lekcím Flowingu je třeba bazénu a to by pro většinu podniků 

dispozičně nemuselo být řešitelné. Totéž dispoziční hledisko je třeba zohlednit při 

zvážení outdoorového cvičení. 

Konkurence dodavatele 

Dodavateli budou výhradně lektoři a instruktoři fitness a dalších pohybových aktivit. 

Dále také programátoři, kteří budou vytvářet aplikaci pro chytré náramky a hodinky, která 

musí mít odpovídající technickou úroveň a bezproblémovou funkčnost.�

Jelikož podnik bude nabízet zejména služby, bude velmi záležet na výběru a kvalitě 

lidských zdrojů. Je třeba vytvořit kvalitní instruktorskou základnu, která bude svoji 

odborností a profesionálním přístupem k zákazníkům motivovat k dalším návštěvám a 

tak je možné, že bude jejich vyjednávací síla vysoká a bude znamenat vyšší náklady na 

lidské zdroje, ovšem za cenu poskytnutí služeb vysoké kvality. 

Konkurence odběratele 

Potenciální riziko je ve službách jakéhokoliv směru vždy. Zákazník, který je nespokojený 

s kvalitou poskytnutých služeb se již nemusí vrátit a dát podniku druhou šanci. Dále se 

může stát, že mu služba, kterou podnik poskytuje nebude vyhovovat. Je proto velmi 

důležité sledování aktuální situace a stálým zkvalitňováním služeb a rozšiřováním 

nabídky plnit náročné požadavky co největšího množství odběratelů. 

Konkurence substitutů 

Podniky ve výše uvedené tabulce byly vybrány výhradně z Brna a blízkého okolí, za který 

je považována oblast v okruhu kilometrů. Z tabulky vyplývá, že mimo obvyklé aktivity, 

jako je fitness, které je možno nalézt v kterémkoliv z podniků, jsou zde i produkty jako 

outdoorové hřiště. Substitutem by mohlo být velké množství i nově vznikajících street 

workoutových hřišť, ovšem jejich úskalí a nevýhody byly již popsány v předchozím textu.�

Co se týče hlavního záměru – nazývejme tento dále jako SMART program, substituty 

zatím žádné ze srovnávaných zařízení nenabízí. 
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1.4.2. ANALÝZA ZÁKAZNÍKŮ 

V této části je nutno správně vymezit segment potencionálních zákazníků. Dá se říct, že 

cílovým segmentem s přihlédnutím ke službám poskytovaným podnikem Willpower, 

s.r.o. budou muži a ženy od 15 do 65 let. Trh je tvořen zejména lidmi z Brna a blízkého 

okolí. Momentální počet obyvatel činí zhruba 380 000, z toho je 182 000 mužů, 198 000 

žen. 250 000 je v produktivním věku (15-64 let), 55 000 předproduktivní věk (0-14 let) a 

75 000 ve věku postproduktivním. Celá brněnská aglomerace ovšem činí téměř 610 000 

obyvatel, což v sobě zahrnuje i lidi bydlící v okresu Brno-venkov. Pro účely práce bude 

zacíleno pouze na lidi v produktivním věku s bydlištěm v Brně a v okrese Brno – venkov. 

V brněnské aglomeraci žije tedy podle údajů získanáných z Českého statistického úřadu 

přibližně 402 000 obyvatel v produktivním věku. 
Graf 3: Populace obyvatel v produktivním v brněnské aglomeraci 

 

Zdroj : http://www.stred.brno.cz/demograficke-udaje  

Z výše uvedeného grafu je patrné, že hodnota potencionálních zákazníků dosahuje 

hodnoty přibližně 200 000 obyvatel, což je velmi vysoké číslo. Samozřejmě je nutné 

ovšem počítat s tím, že minimálně polovina z této sumy, to znamená 100 000 lidí,  nebude 

mít o služby nabízené podnikem Willpower zájem, přibližně 25% ze zbývající hodnoty 

zůstane věrná stávajícímu sportovnímu podniku, který již navštěvuje. Dostáváme se tak 

k číslu 75 000. Z tohoto čísla je nutné ještě odečíst ty, kteří sice budou potencionálně mít 

o služby zájem, ovšem nebude se jim chtít cestovat a tak zvolí nejbližší variantu k jejich 

bydlišti. Končný odhad počtu zákazníků je roven přibližně číslu 40 000. 
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Typickým zákazníkem sportovního centra Willpower jsou muži v lehké převaze nad  

ženami v produktivním věku od 15-64 let. Jedná se o obyvatele města Brna a jeho okolí, 

kteří hledají novou motivaci a výzvu posílit svoje tělo, zvýšit kondici a nebo odbourat 

přebytečná kila. Většina ze zákazníků by pak dle odhadu měla navštěvovat sportovní 

centrum průměně dvakrát v průběhu týdne.  

Zákazníci kladou důraz zejména na kvalitu poskytnutých služeb v kombinaci se šíří 

porfolia nabízených služeb. Hledají nové nekonvenční metody, které by je uspokojovaly 

a byli by za ně ochotni zaplatit. Právě takovou ojedinělou nabídku by centrum Willpower 

mělo nabízet a na své by si měl tak přijít téměř každý i sebenáročnější zákazník. 

1.4.3. ANALÝZA DODAVATELŮ 

Vzhledem k vysoké náročnosti nejen na vlastní vybavení sportovního centra je nutné 

provést analýzu dodavatelů, kteří hrají velmi důležitou roli. 

S jakými dodavateli bude navázána spolupráce a jaké budou jejich obchodní podmínky, 

kvalita služeb a samotná komunikace s nimi. 

Dodavatelé sportovního vybavení 

Jako výhradní dodavatel byla zvolena česká společnost inSPORTline, která bude 

kompletně vybavovat prostory posilovny, outdoorové zóny, sálu pro jednotlivé sálové 

aktivity a vybavení pro lekce Flowingu. 

Dodavatele chytrých nármků do programu SMART 

Dodavatelem chytrých náramků bude společnost Aligator. Chytré náramky by dle 

výrobce měly být velmi odolné a vhodné pro použití při sportovních aktivitách. Hlavně 

se společnost zaručila, že budou náramky schopné se synchronizovat s vyvíjenou 

aplikací. 

Dodavatelé softwaru – aplikace pro chytré náramky 

Vývoj aplikace bude svěřen společnosti specializované na tvorbu mobilních aplikací na 

míru – Pixelmate. Aplikace bude sloužit zákazníkům k přístupu ke svým výsledkům po 

zeregistrování a bude umožňovat okamžité sdílení na sociálních sítích Facebook a 

Twitter. 
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Dodavatelé služeb rekonstrukčních prací 

Rekonstrukce bude provedena pouze v základním rozsahu, kdy je třeba prostory 

vymalovat a zabezpečit pokládku podlahy vhodné pro provozování sportovních aktivit. 

Částku za rekonstrukci se dle společné dohody a smlouvy s majitelem nemovitosti 

zavazuje zaplatit majitel podniku Willpower, s.r.o. Hodnota částky rekonstrukce 70 000 

Kč bude pak odečtena z nájmu za první měsíc provozu. 

Firmou vykonávající rekonstrukční práce bude firma Embra. 

 

Podnik tedy bude provozovat svoji činnost v prostorách, kde bude fungovat v podnájmu 

a tak musí být zajištěny prostředky na pravidelné splátky, jelikož v případě nemožnosti 

splácení by mohlo dojít k vypovězení podniku z pronajmutích prostor a s tím spojené 

ukončení činnosti. 

Podnik tak v případě soustavného dosahování zisku bude usilovat o vytvoření vlastního 

zázemí pro provoz sportovního centra, čímž dojde i ke snížení nákladů výkonové 

spotřeby o položku nájmu, která v současném prostoru činí 70 000 měsíčně, což znamená 

rořně hodnotu 840 000 Kč. 
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

1. TITULNÍ STRANA 

• Název podniku: Willpower, s.r.o. 

• Motto: Willpower – Time to challenge yourself 

• Sídlo podniku: Brno 

• Forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

• Předmět podnikání : Poskytování tělovýchovných aktivit a sportovních služeb 

• Logotyp: 
Obrázek 4: Logotyp podniku Willpower, s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

O společnosti : 

Společnost Willpower, s.r.o. je sportovní centrum, které poskytuje služby orientované na 

pohybové a sportovní aktivity. Definice tak nezní nijak výjimečně, ovšem úspěch a 

výhoda oproti ostatním podnikům orientovaným stejným směrem by měla spočívat ve 

způsobu nabídky a prodeje služeb, který by měl zvýšit motivaci lidí ke cvičení 

samotnému a samozřejmě v rámci dosažení prosperity podniku k preferenci spotřebitelů 

využívat služeb Willpower, s.r.o.  

Název - „Willpower“, v překladu vůle, a motto společnosti - „Time to challenge 

yourself“, tedy v překladu „Je čas na výzvu“, poukazují na základní kameny, na kterých 

by měl začít stavět každý, kdo se rozhodne svoje tělo fyzicky trénovat. Nejen ve sportu, 

ale také v podnikání totiž platí, že mít vůli setrvat a dokončit to, co jsme začali a postavit 

výzvám, které nám život přichystá, je základem úspěchu. 
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2. EXEKUTIVNÍ SOUHRN 

Veškeré statistiky týkající se současného a budoucího vývoje zdravého způsobu života 

předpovídají stálé zvyšování obézních lidí. Tyto výsledky nutí k zamyšlení řadu obyvatel. 

Trendy spojené s pohodlným životem, nedostatkem pohybu a špatného stravování 

směřují k rostoucí skupině lidí trpící nadváhou či obezitou. Proto je velmi důležité se v 

současné době na tento problém zaměřovat.��

Příčin této situace může být několik. Může se jednat o takzvané sedavé zaměstnání 

trvající dlouho do večerních hodin a s tím související nedostatek času k cvičení nebo jen 

o pohodlnost, lenost a nedostatek vůle k pohybu. �

Statistiky lékařů jasně uvádějí nadváhu, nezdravou stravu a nezdravý způsob života za 

velmi výrazný faktor srdečního selhání a dalších kardiovaskulárních a jiných 

onemocnění. �

Tuto demotivaci a neochotu lidí hýbat se a vykonávat jakoukoliv fyzickou činnost 

vnímám jako výzvu a prostor pro podnikatelský záměr, který by tuto situaci mohl změnit 

a využít některé zvyky nynější společnosti jako výhodu při realizaci záměru.  

Aby mohl podnik fungovat jak má, bude nutné načerpat dostatečné množství finančních 

prostředků pro poměrně nákladnou realizaci. Tyto výdaje bude společnost financovat 

podnikatelským úvěrem od Československé Obchodní Banky ve výši 1000000 Kč, 

s úrokovou sazbou 8,2% p.a., na dobu 5 let. 

3. POPIS PODNIKU 

Společnost Willpower, s.r.o. je sportovní centrum, které poskytuje služby orientované na 

pohybové a sportovní aktivity. Definice tak nezní nijak výjimečně, ovšem úspěch a 

výhoda oproti ostatním podnikům orientovaným stejným směrem by měla spočívat ve 

způsobu nabídky a prodeje služeb, který by měl zvýšit motivaci lidí ke cvičení 

samotnému a samozřejmě v rámci dosažení prosperity podniku k preferenci spotřebitelů 

využívat služeb Willpower, s.r.o.  

Název - „Willpower“, v překladu vůle, a motto společnosti - „Time to challenge 

yourself“, tedy v překladu „Je čas na výzvu“, poukazují na základní kameny, na kterých 

by měl začít stavět každý, kdo se rozhodne svoje tělo fyzicky trénovat. Nejen ve sportu, 
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ale také v podnikání totiž platí, že mít vůli setrvat a dokončit to, co jsme začali a postavit 

výzvám, které nám život přichystá, je základem úspěchu. 

Jedinečné produkty portfolia - inovace 

• Koncept SMART 

Jde o nekonvenční řešení, které by mělo znamenat jednoznačnou konkurenční výhodu. 

Ještě jednou připomínám, že v současné době by se jednalo o jediný podnik využívající 

tento koncept. Jedná se tedy o využití současných pokročilých technologií a zvyklostí 

lidí, které vykonávají v každý den. V současné době je nejpoužívanější sociální sítí v ČR, 

ale také na světě sociální síť Facebook. Prostřednictvím této sociální sítě sdílí lidé každou 

sekundu nevyčíslitelné množství různých zážitků, úspěchů, fotografií, událostí apod. 

Celkový čas strávený „pobytem“ na Facebooku byl průzkumem společnosti AMI Digital 

se STEM/MARK (http://tyinternety.cz/socialni-site/cas-utopeny-ve-facebooku-na-siti-

travime-hodinu-denne) stanoven na průměrných 50 minut denně. Tato doba se nezdá 

nijak závratná, ovšem pokud si uvědomíme, že ze dne, který má 24 hodin, kdy jsme 16 

hodin produktivní, celou jednu šestnáctinu věnujeme Facebooku, tak v porovnání 

s ostatními aktivitami, jako je například četba, společenské akce atd., je tato doba ne 

zrovna zanedbatelná. Aktivitami na Facebooku a jeho dalších rozrůstajících se aplikacích, 

jako je například Instagram, tak trávíme přibližně stejnou dobu, kterou věnujeme jídlu za 

den. 

Tento fakt celému konceptu společnosti Willpower nahrává. Další skutečností je, že lidé 

jsou od přírody soutěživí a své úspěchy velmi rádi vystavují na odiv svým přátelům a 

známým. Slovy internetu – facebookovým přátelům tak neunikne jakýkoliv příspěvek, 

který tak funguje jako výzva a jak již stojí ve sloganu „Time to challenge yourself“ – je 

čas tyto výzvy přijmout a překonat.  

Výsledky nezůstanou bez odměny! 

Nejde ovšem pouze o neustálé překonávání sama sebe, jde také o to, udržovat své tělo ve 

formě a pohybem neustále zpevňovat kosterní svalstvo těla, které v každém věku toto 

úsilí ocení. Tím, že bude člověk navštěvovat podnik Willpower, bude vždy při každé 

návštěvě za toto úsilí odměněn body odpovídajícím počtu spálených kalorií naměřených 

na chytrých hodinkách. Takto získané body bude potom podle jejich počtu moci směnit 

za nabízené služby či procedury nabízené sportovním centrem. 



 54 

Body lze sbírat nejen za spálené kalorie během tréninku, ale také za účast a umístění 

v soutěžích pořádaných přímo v prostorách sportovního centra na předem vybraných 

stanovištích. Frekvence soutěží (Challenges) bude přibližně dvakrát denně na různých 

stanovištích. Může se tedy stát, že za jedinou vyhranou Challenge bude moci výherce již 

čerpat některé slevy či služby zdarma či se slevou. Vítězné skóre nebo výkon bude 

zaznamenáno jako rekord stanoviště do žebříčku na webových stránkách centra a pokud 

s tím zákazník bude souhlasit, tak dále sdíleno i na sociálních sítích. 

Systém bodových odměn a soutěží je použit za účelem motivace lidí ke cvičení, která 

mnohdy po velmi krátké době mizí. Často je příčinou celková únava z každodenního 

výkonu povolání činností nutných a mandatorních. Může se ovšem jednat i lidskou 

pohodlnost a pouhé hledání důvodů, proč nevěnovat svému zdraví a tělu alespoň stejný 

čas, jako například zmíněným sociálním sítím, a to i přes fakta, která jasně dokazují 

pozitivní vliv cvičení na celkový zdravotní stav organismu a to jak fyzický, tak psychický.  

• Venkovní zóna - Outdoor workout = „ přirozenost a čerstvý vzduch“  

Dalším jedinečným počinem podniku Willpower je zavedení možnosti venkovního 

cvičení do portfolia služeb.  

V poslední době se toto cvičení těší nebývale pozornosti. Lidé navštěvují street-

workoutová hřiště, které byla v posledních letech postavena v různých částech města 

Brna. Toto cvičení probíhá téměř výhradně za použití hmotnosti vlastního těla a tak se dá 

říct, že také způsobem nejohleduplnějším a nejpřirozenějším pro celý pohybový aparát 

včetně kloubů a šlach. 

Veškeré cviky probíhají na visutých hrazdách a bradlech a v mnohém může připomínat 

gymnastiku se základními silovými cviky. Toto cvičení je oblíbené nejen z důvodu jeho 

ohleduplnosti k fyzické schránce cvičenců, ale také díky tomu, že probíhá venku na 

čerstvém vzduchu a lidmi je tak vnímáno jako přirozené a zdravější. Tato výhoda je 

ovšem také největší nevýhodou. Rozmary počasí, či střídání ročních období omezuje 

tento způsob cvičení pouze na letní a jarní měsíce, kdy je ještě možné. Společnost 

Willpower proto bude po dobu nemožnosti využívání venkovních prostor nabízet 

adekvátní náhradu všech náčiní v prostoru posilovny. 
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3.1. DISPOZICE A VYBAVENÍ WILLPOWER, S.R.O. 

Fitness 

Část posilovny bude vybavena produkty společnosti inSportline. InSPORTline je českým 

výrobcem a dovozcem fitness vybavení, sportovního zboží, produktů pro volný čas a 

motocyklových doplňků. V České republice provozuje internetový obchod a síť 

kamenných prodejen. Společnost, pod kterou značka inSPORTline patří, vznikla v roce 

1995 ve Vítkově a od roku 1999 působí také na Slovensku. Postupem času začala pronikat 

do dalších zemí Evropy a vybudovala tak evropskou distribuční síť.  

Pod vlastní značkou inSPORTline se soustředí zejména na výrobu fitness vybavení, jako 

jsou běžecké pásy či rotopedy, eliptické trenažéry, vibromasážní stroje, trampolíny nebo 

různé posilovací doplňky. Vlastní také značku WORKER, která je zaměřena na sportovní 

potřeby, a značku W-TEC, pod kterou vyrábí moto doplňky (https://www.insportline.cz). 

Ceny byly stanoveny dle internetové nabídky výrobce na webových stránkách 

https://www.insportline.cz a celková výše nákladů za vybavení  zní na částku 550 000 

Kč. 

Sál 

Prostory sálu budou sloužit zejména lekcím jógy, kruhovému tréninku a dalším možným 

sálovým aktivitám, o které budou mít zákazníci zájem. V tomto ohledu bude nabídka 

flexibilní. Základní vybavení bude rovněž pořízeno od společnosti InSPORTline a 

celková cena byla stanovena vy výši 200 000,- Kč 

Outdoor workout  

Doplňky stejného distributora sportovních potřeb a vybavení budou k nalezení i v zóně 

outdoorové. Vybavení se zde bude skládat z ocelových konstrukcí, které budou sloužit 

zejména ke cvičení s vlastní vahou těla. Toto vybavení musí být odolné vůči vlivům 

počasí a vlivům sezónním. Jelikož je toto vybavení vystaveno přírodním vlivům, je 

zapotřebí jeho pravidelné údržby. Cena byla odhadnuta na  250 000,- Kč 

Floating 

Princip Floatingu spočívá ve cvicích prováděných na speciální podložce umístěné na 

vodní hladině. Potom již záleží zejména na správném přístupu a vedení lekce lektorem. 

Co se týče vybavení je tak Floating omezen pouze na nákup balančních podložek, z nichž 
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každá stojí 4500 Kč. Podnik v závislosti na velikosti vodní plochy bazénu uvažuje koupi 

5 kusů, což znamená celkovou sumu 22 500 Kč.  

Wellness 

Wellness zóna sportovního centra Willpower bude vybavena Finskou saunou, parní 

saunou a takzvanou Kryosaunou, kde se tělo regeneruje pomocí teplot vysoko pod bodem 

mrazu.�

Dále bude možno využít masáží po předchozím objednání prostřednictvím webových 

stránek. 

Celková pořizovací cena byla stanovena na 700 000 Kč 

Další prostory 

Jedná se o vybavení šaten, tedy šatní skříňky, recepce s PC a pokladnou, sociálního 

zázemí pro zaměstnance, ostatních prostor sloužících jako prostory vyhrazené pro 

personál a chodby. Suma za toto zbývající vybavení je stanovena na 300 000,- Kč. 

SMART náramky 

Aligator M2 - Fitness náramek M2 - S 

pokročilými funkcemi a měřením srdečního 

tepu! Chytrý fitness náramek který Vám 

pomůže udržet se ve skvělé kondici. Měří 

kroky, vzdálenost, monitoruje srdeční 

činnost. Sleduje, jak kvalitně spíte a další 

hodnoty. Náramek komunikuje se 

smartphony a můžete tak vyhodnocovat své 

pokroky a výkony v přehledných tabulkách, nebo se pochlubit na sociálních sítích 

(http://www.aligator.cz/m2fitness) 

Cena za kus 600 Kč 

Počet kusů – 100 = 60 000 Kč 

Aplikace 

Tvorba a vývoj Willpower-App aplikace – 12 000 Kč 

(http://pixelmate.cz/ceny ) 

Obrázek 5: Smart náramky 
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3.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU 

Na vrcholu se nachází vlastník a jednatel společnosti. Podnik bude využívat externě 

služeb právnických a účetnických. Právnické služby dopomohou ke správnému vytvoření 

smluv, které je pro začínající podnik velmi důležité. Dále bude podnik využívat externě 

služeb firmy Pixelmate, která bude zodpovědná za vytvoření a vývoj aplikace do mobilu 

a chytrých hodinek, která by mohla sloužit k monitorování a sdílení výsledků dosažených 

při cvičení. Podnik Willpower, s.r.o. bude plátcem DPH.  

Další části v organizační struktuře bude tvořit provozní ředitel podřízený pouze jednateli 

společnosti, který bude dohlížet na správný chod jednotlivých úseků a bude případné 

problémy a poznatky předkládat jednateli. Struktura je dále rozdělena na úseky podle 

svého zaměření.  

První úsek bude úsek bazénu, kde bude zaměstnán plavčík, který bude dohlížet na 

bezpečnost zákazníků. Plavčík musí být náležitě vyškolen a projít záchranářským kurzem 

a kurzem první pomoci. 

Druhým úsekem budou pohybové aktivity, kde budou zaměstnáni lektoři či trenéři s 

odpovídajícím trenérským oprávněním. 

Dalším úsekem bude Asistent Wellnes a masáže a obsluhou recepce 
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Třetí úsek budou tvořit pracovníci, kteří budou věnovat pozornost zákazníkům při 

wellness procedurách a masážích. Dále do tohoto úseku bude spadat recepční a externí 

pracovník zabezpečující úklid vnitřních prostor. 
Obrázek 6:Organizační struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4. MARKETINGOVÝ PLÁN 

Podnik se musí prezentovat na venek takovým způsobem, aby si získal pozornost a 

sympatie co největšího množství klientů. Většinou je tato snaha provázena velmi 

vysokými výdaji za reklamu a tak je v tomto ohledu nutné zvážit ten nejefektivnější 

způsob jak zaujmout největší množství lidí a zajistit tak návrat těchto nákladů v podobě 

početné klientely poptávající služby nabízené v portfoliu společnosti.  

Je nutné stanovit cíle, kterých má marketingová kampaň dosáhnout, aby bylo možné 

vyhodnotit její úspěch či selhání. 

Marketingový plán slouží pro prezentaci firmy, která má za úkol přilákat co největší počet 

zákazníků, musí mít správné načasování a použít správné komunikační kanály. 
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4.1. MARKETINGOVÝ MIX 

Produkt  

jako první složka marketingového mixu představuje v našem podniku služby 

poskytované našim zákazníkům. Jde tedy o služby fyzických a pohybových aktivit, 

možnost využití wellness procedur, masáží a v neposlední řadě také poradenství ze strany 

trenérů. 

Cena  

je nákladově orientovaná a je tvořena podle výše vynaložených nákladů v návaznosti na 

cenu nabízenou konkurencí. Ceny jednotlivých vstupů a jednorázové využívání služeb 

bude zpoplatněno vyšší částkou, než při koupi permanentek na delší časové období. Je 

důležité dbát o své věrné a stálé zákazníky a tak při každé koupi ročního předplatného 

bude moci zákazník nakupovat doplňkové služby s 10% slevou. 

Distribuce 

 bude probíhat prostřednictvím webových stránek, kde bude po přihlášení na osobní profil 

registrovaného zákazníka možno přihlášení do soutěžních disciplín, Flowing a sálové 

aktivity. Zákazník tak bude moci velmi efektivním a nenucených způsobem ovládat a 

kontrolovat dostupnost lekcí a svoji přítomnost ve sportovním centru. Bude tím také 

snížena vytíženost personálu, který nebude muset trávit čas na telefonu se zákazníky, 

kteří zjišťují dostupnost lekce a telefonicky organizovat přihlašování. 

Lidské zdroje  

jsou pro sektor služeb velmi důležitým faktorem. Jejich provedení, profesionalita a 

obětavost personálu znamenají mnohdy rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. 

Plánování  

bude hrát svoji roli při rozvoji podniku. Se startem chodu podniku budou přicházet různá 

úskalí a problémy a bude nutné flexibilně přeplánovat aktivity a přizpůsobit se vzniklé 

situaci. 
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Propagace  

je velmi důležitá, protože je to komunikační kanál, kterým informuje potencionální 

zákazníky o možnostech podniku a prezentuje jej navenek. Musí být velmi pečlivě volena 

a to nejen v závislosti na správném zacílení a výběru propagačních prostředků, ale také 

díky její vysoké finanční náročnosti. Pro účely propagace  podniku Willpower, s.r.o. bude 

využito sociálních sítí, které představují bezplatnou možnost prezentace. Dále webové 

stránky, na kterých budou informace o podniku samotném s možností registrace a správy 

aktivit online. Propagace bude cílena zejména na obyvatele města Brna a jeho blízkého 

okolí do vzdálenosti 30 km. V cílových segmentech, na které bude cílit by měla vyvolat 

chuť a odhodlání začít s tréninkem a zlepšit tak svůj fyzickou a psychickou kondici. Lidé 

by měli být odhodláni podstoupit výzvu, která jim přinese odměnu za jejich úsilí. 

Podpora prodeje 

• Internet a sociální sítě Facebook a Twitter jsou v dnešní době mocným nástrojem, 

který používá většina podniků. Velmi výhodný je fakt, že náklady spojené s touto 

reklamou jsou minimální nebo naprosto nulové a těší se mezi lidmi velké oblibě, 

jak již bylo poukázáno v předchozí části práce. Důležitým aspektem je, že vysoký 

počet lidí, kteří se s propagační kampaní setkají, neznamená ještě nutně úspěch 

kampaně, jelikož důležitějším ukazatelem je jednoznačně dopad neboli „impact“. 

Tedy jinými slovy počet lidí, kteří skutečně produkty nabízené podnikem 

nakoupí. 

• Dalším komunikačním kanálem podpory prodeje je reklama v rádiovém vysílání. 

Bylo zvolena rádiová stanice Rádio Krokodýl, kde se bude vysílat 

několikasekundový reklamní spot několikrát denně. Touto cestou cílíme zejména 

na lidi cestující do zaměstnání a ze zaměstnání autem a poslouchají k zkrácení 

dlouhé chvíle rádio přímo v automobilu. Těchto lidí není dle mého názoru malé 

množství a tak se dá očekávat velký rozsah lidí, ke kterým se tímto způsobem 

informace donese. Důležitý je ovšem opět aspekt dopadu, jelikož v tomto případě 

je nutné zvážit skutečnost, že rádio je užíváno pouze jako kulisa při řízení a obsah 

sdělení tak nemusí být vždy plně zaznamenán. 
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• Podporu prodeje budou dále doplňovat velkoplošné plakáty, které budou 

vylepovány na reklamní plochy a to zejména na velkých tazích směřujících do a 

z města Brna. 

• Dalším pomocným prvkem budou plakáty o rozměru A3, které budou rozmístěny 

na reklamních plochách k tomuto účelu sloužící. Poloha těchto reklamních ploch 

bude volena zejména v závislosti na koncentraci většího množství lidí. Z tohoto 

důvodu bude tento prostředek rozmístěn zejména v samotném centru města Brna, 

kde je předpokládán největší dopad. 

• Časopisy budou rovněž využity pro reklamní kampaň. Vybrané tiskoviny by měly 

korespondovat s předmětem našeho podnikání. Reklama by bude umístěna v 

časopisech Zdraví, Body, Fitness, Maxim, Muscle&Fitness. 
Tabulka 4: Nástroje propagece 

Nástroj  Náklady 
(Kč) 

Internet a sociální 
sítě 

Tvorba webových stránek 1 0000 
Reklama na internetových stránkách 5 700 

Sociální sítě Facebook a Twitter 0 

Rádio 
Nahrání reklamního spotu  4 500 

Reklamní spot na Rádiu Krokodýl (103.00 FM)8xdenně/12 
sekund/14 dnů 

35 000 

Plakáty 
Náklady na vyhotovení (A3 297x 420 mm) a tisk (50 ks) 3 000 

Náklady na pronájem reklamní plochy (30dnů) 22 000 
Náklady na vylepení 0 

Reklamní panely 
Náklady na vyhotovení a tisk (4ks) 50 000 

Náklady (měsíční) na pronájem reklamní plochy 8 000 
Náklady na vylepení 1 500 

Časopisy Náklady na reklamu a články v časopisech 110 000 
Celkem 249 700 

Zdroj : Vlastní zpracování 

5. FINANČNÍ PLÁN 

Plán je sestaven na období pěti let, tzn. od roku 2017 do roku 2021. Činnost sportovního 

centra bude zahájena 1. ledna 2017, z toho tedy vyplývá, že zahajovací rozvaha je 

sestavena k 31. prosinci 2017. Následující výkaz, kterým je výkaz zisku a ztráty u bude 

sestaven na totožné období, ovšem v prvním roce činnosti bude kalkulován po 
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jednotlivých měsících, ve druhém roce čtvrtletně a ve třetím roce pololetně. V závěru 

bude vypočten meziroční výkaz peněžních toků. Součástí finančního plánu bude také 

výpočet ukazatelů rentability a likvidity v kapitole finančního zhodnocení. Závěrem 

finančního plánu bude sestavení  pesimistické a optimistické varianty jednotlivých 

výkazů. 

5.1. ROZVAHA SPOLEČNOSTI WILLPOWER, S.R.O. 

Celková aktiva společnosti jsou tvořena z velké části dlouhodobými hmotnými zdroji, a 

to více než 90 %. Je to především z důvodu nutnosti vybavení interiéru a zajištění 

potřebných sportovních potřeb a pomůcek pro provoz a to již před jehosamotným 

zahájením.  
Tabulka 5: Rozvaha za jednotlivé roky provozu - AKTIVA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Aktiva celkem  2 325 866       2 293 241       2 410 523      2 720 520      3 318 074      
Pohledávky za upsaný ZK  -       -       -       -       -      
Douhodobý majetek  2 134 500       1 883 425       1 420 069       956 713       493 356      

Dlouhodobý nehm.maj.  52 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Zřizovací výdaje  40 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Software  12 000       -       -       -       -      

Dlouhodobý hmot.maj.  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      
Samostatné movité věci  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      

Dlouhodobý fin.maj.  -       -       -       -       -      
Oběžná aktiva  191 366       409 816       990 454      1 763 807      2 824 718      

Zásoby  73 620       80 982       89 080       97 988       107 787      
Zboží  73 620       80 982       89 080       97 988       107 787      

Dlouhod. pohledávky  -       -       -       -       -      
Krátkod.pohledávky  70 000       -       -       -       -      

Pohled. z obch. vztahu  70 000       -       -       -       -      
Krátkod.fin.maj. 47 746       328 834       901 374      1 665 819      2 716 931      

Peníze pokladna  2 000       5 000       7 000       10 000       10 000      
Účty v bankách 45 746       323 834       894 374      1 655 819      2 706 931      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      
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Tabulka 6 : Rozvaha za jednotlivé roky provozu - PASIVA 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Pasiva celkem  2 325 866       2 293 241       2 410 523       2 720 520       3 318 075      
Vlastní kapitál  382 246       680 973       1 173 238       1 872 997       2 876 341      

Zakladní kapitál  100 000       100 000       100 000       100 000       100 000      
Kapit.fondy   -       -       -       -       -      
Rezervní fond  20 000       20 000       20 000       20 000       20 000      
VH min.let  -       262 246       560 973       1 053 238       1 752 997      

Nerozdělený zisk min. let  -       262 246       560 973       1 053 238       1 752 997      
Neuhrazená ztráta min.let  -       -       -       -       -      

VH běžného úč.obd +/-  262 246       298 727       492 265       699 760       1 003 344      
Cizí zdroje  1 943 620       1 612 268       1 237 285       847 522       441 733      

Rezervy  -       -       -       -       -      
Dlouhodobé závazky  800 000       700 000       500 000       300 000       100 000      
Krátkod. závazky  143 620       80 982       89 080       97 988       107 787      

Závazky z obch. vztahu  73 620       80 982       89 080       97 988       107 787      
Dohadné účty pasivní  70 000       -       -       -       -      

Bankovní úvěry a výp.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      
Bankovní úv.dlouhod.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      

Zdroj : Vlastní Zpracování 

Část finančních nákladů nákup vybavení před zahájením provozu bude financováno z 

úvěrových zdrojů ve výši 1 mil Kč, který byl poskytnut Československou Obchodní 

bankou, která nabízí možnost podnikatelského úvěru na dobu 60 měsíců s úrokovou 

sazbou 8,2% p.a. Úvěr bude hrazen konstantními splátkami ve výši 20 372 Kč měsíčně. 

Celkově tedy bude splacena částka ve výši 1 222 335 Kč. Splátkový kalendář je 

k nahlédnutí v přílohách na konci této práce. Zbývající náklady budou uhrazeny z 

peněžitého vkladu jednatele, který investoval do společnosti 1,2 mil. Kč. Z vkladu byl 

vytvořen, ačkoli to není dle zákona č. 90/2014 sb. povinné, základní kapitál podniku ve 

výši 100 000 Kč a rezervní fond 20 000. Zbylá částka byla zapůjčena společnosti ve formě 

dlouhodobého závazku, který bude majiteli vyplácen v závislosti na výši dosaženého 

zisku za období. Z tohoto vkladu budou uhrazeny zahajovací výdaje - zřizovací náklady 

a zbývající část hodnoty movitých věcí. Do podniky nebyly vloženy žádné nemovitosti, 

neboť prostory, které podnik užívá, jsou zabezpečeny na základě nájemní smlouvy. Do 

položek krátkodobých závazků na účet dohadných účtů pasivních v prvním roce byla 

zapsána částka 70 000 Kč, která vyčísluje hodnotu rekonstrukční přestavby.  
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5.2. TRŽBY 

Tržby jsou rozděleny do dvou kategorií a to tržby za služby nabízené v portfoliu podniku 

a tržby za zboží, které bude možné zakoupit. Jedná se pouze o prodej výživových doplňků 

distribuovaných společností Aminostar. 

Kalkulace tržeb byla vyhotovena zvlášť pro první, druhý a třetí rok provozu podniku a to 

s kalkulací měsíčních výsledků v roce prvním (2017), čtvrtletních změn v roce druhém 

(2018) a pololetních výsledků v roce 2019. Zbývající dva roky (2020 a 2021) obsahují 

kalkulaci roční.  

Tržby v oblasti služeb 

Tržby byly kalkulovány metodou, která procentně zohledňovala očekávané chování 

spotřebitelů při výběru možnosti nákupu jednotlivých služeb (jednotlivý vstup, 

permanentka, atd.). Toto procento bylo násobeno očekávaným počtem zákazníků, kteří 

za vymezené období danou službu nakoupí. V jednotlivých měsících byl zohledněn počet 

dnů, svátků a rovněž brána v potaz určitá míra sezónního chování spotřebitelů. 

Ve výpočtu byl předpokládán 10% meziroční nárůst tržeb. Tato varianta predikce bude 

dále považována za reálnou variantu vývoje situace trhu. 

Ceny byly stanoveny s přihlédnutím na aktuální situaci na trhu a po srovnání 

s existujícími konkurenčními podniky. 

 
 Tabulka 7: Ceník jednotlivých služeb 

 

Zdroj : Vlastní práce 

Služba 
Cena Cena permanentky Vstupová karta 

Roční 
členství jednotlivý 

vstup měsíční čtvrtletní 10 vstupů 20 vstupů 

Posilovna 95 950 2500 850 1700 

20000 

Sálove aktivity 200 - - 1750 3500 
Floating 150 - - 1350 2700 
MULTI  
(posilovna+outdoor) 125 1250 3250 1150 2300 

Outdoor workout 50 500 1000 400 800 
Wellness 400 - - - - 
Masáže 300-1000 - - - - 
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Z uvedené tabulky je patrné, že zákazníci mají možnost poptávat služby nabízené 

podnikem Willpower různým  způsobem. Mohou volit pouze jednotlivý vstup, který je 

ovšem nejdražší variantou. Toto chování je očekáváno zejména v prvních měsících 

existence podniku neboli při vstupu podniku na trh. Důvodem tohoto chování je nutnost 

počátečního průzkumu spotřebitelů, zda bude podnik nabídkou svých služeb a jejich 

kvalitou vyhovovat jejich požadavkům. 

Pokud bude potřeba zákazníka uspokojena, je velmi pravděpodobná změna v nákupním 

chování. Zákazník pak bude volit vícevstupové, či časově vymezené vstupové karty a 

permanentky, které budou cenově výhodnější a více vyhovující jeho potřebám.  Těchto 

vícevstupových karet a permanentek bude možné využít při vstupu do posilovny, 

outdoorového areálu a také při nákupu jednotlivých sálových aktivit a lekcí floatingu. 

Co se týče Wellness, byla stanovena pouze možnost jednotlivého vstupu ve hodnotě 400 

Kč. Wellnes bude ovšem přístupné zdarma všem členům, kteří si zakoupili roční členství. 

Masáže budou fungovat na objednání na smluvenou dobu. Objednávky bude možné 

zadávat prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky. Cena masáží ve výše 

uvedené tabulce udává pouze cenové rozpětí, které závisí na době a celkové náročnosti 

procedury 

• Tržby za služby 2017 

V níže uvedené tabulce měsíčních tržeb za rok 2017 je patrné, že prostory outdoorové 

zóny nebudou v provozu v době od října do března, jelikož je zde patrná závislost na 

klimatických podmínkách. V letních měsících naopak z tabulky jasně plyne, že tržby 

budou velmi výrazně měnit celkový zisk podniku, což je patrné zejména ve výkazu zisku 

a ztráty v následující části práce. 

Největší měrou na tržbách se podílí tržby získané z prodeje vstupů do posilovny a 

sálových aktivit. Zejména sálové aktivity jsou velmi žádané a to všechny možné typy. 

Aktivity, o které budou zákazníci jevit zájem budou zařazovány vícekrát denně a 

několikrát v týdnu. Naopak měně vyhledávané aktivity budou omezeny a nebo zcela 

vyřazeny a nahrazeny novými. 

Velmi konstantní mírou přispívá na tržbách Floating. Jak již bylo uvedeno analýze 

v předchozí části práce, tato velmi zábavná, ale také fyzicky náročná aktivita získává více 

a více příznivců a v kombinaci s malou konkurencí a kvalitním vedením lekcí bude jednou 

z možných konkurenčních výhod.
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Tabulka 8: Měsíční tržby za služby (2017) 

Zdroj : Vlastní práce 

Graf 4: Vývoj měsíčních tržeb za služby 2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracován
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Položka leden únor březen duben  květen červen červenec  srpen září říjen listopad prosinec Celkem 
Posilovna 114 575      121 012      127 449      128 736      131 311      133 885       123 587      124 874      130 023      133 885      136 460      127 449      1 533 246      
Sálove 
aktivity 101 244      103 545      103 545       92 040       89 739       89 739       82 836       85 137       92 040       94 341      101 244       87 438      1 122 888      

Floating  53 244       55 019       56 794       55 019       60 343       63 893       60 343       58 568       69 217       63 893       56 794       53 244       706 370      
Outdoor 
workout  -       -       -       40 572       54 096       57 960       54 096       48 300       46 368       -       -       -       301 392      

Wellness  44 669       42 293       41 342       40 867       39 442       37 541       35 165       34 690       35 640       37 541       39 917       41 342       470 448      
Masáže  13 260       15 600       15 600       14 040       11 700       10 140       7 800       9 360       14 040       13 260       11 700       10 140       146 640      
Celkem 326 992      337 468      344 730      371 274      386 631      393 158       363 827      360 929      387 329      342 920      346 115      319 613      4 280 984      
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• Tržby za služby 2018 

Čtvrtletní tržby za rok 2018 odpovídají 20% nárůstu oproti předchozímu roku. 
Tabulka 9: Čtvrtletní tržby za služby (2018) 

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Celkem 
Posilovna  399 339       433 325       416 332       437 574       1 686 570      
Sálove aktivity  339 167       298 670       286 014       311 325       1 235 177      
Floating  181 562       197 180       206 942       191 323       777 007      
Outdoor workout  -       167 891       163 640       -       331 531      
Wellness  141 134       129 635       116 044       130 680       517 493      
Masáže  48 906       39 468       34 320       38 610       161 304      

Celkem  1 110 109       1 266 169       1 223 292       1 109 512       4 709 083      

Zdroj: Vlastní práce 

• Tržby za služby 2019 

V pololetních tržbách roku 2019 je opět viditelný nárůst oproti předchozímu roku, který 

činí 20%. 
Tabulka 10: Pololetní tržby za služby (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí Celkem 
Posilovna  915 931       939 296       1 855 227      

Sálove aktivity  701 621       657 074       1 358 694      

Floating  416 617       438 092       854 708      
Outdoor 
workout  184 680       180 004       364 684      

Wellness  297 846       271 396       569 242      
Masáže  97 211       80 223       177 434      

Celkem 2 613 906       2 566 085       5 179 991      

Zdroj: Vlastní zpracování 
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• Tržby za jednotlivé služby za období 2017-2021 

Stoupající tendence tržeb ukazuje v případě správně odhadnutého vývoje velmi dobrou 

perspektivu, pokud se náklady nebudou neúměrně zvyšovat spolu s tržbami. 
Tabulka 11: Meziroční tržby za služby 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Posilovna  1 533 246       1 686 570       1 855 227       2 040 750       2 244 825      
Sálove aktivity  1 122 888       1 235 177       1 358 694       1 494 564       1 644 020      
Floating  706 370       777 007       854 708       940 179       1 034 197      
Outdoor 
workout  301 392       331 531       364 684       401 153       441 268      
Wellness  470 448       517 493       569 242       626 166       688 783      
Masáže  146 640       161 304       177 434       195 178       214 696      

Celkem  4 280 984       4 709 083       5 179 991       5 697 990       6 267 789      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tržby v oblasti zboží 

Zboží v podobě výživových doplňků bude nakupováno od distributora Aminostar. 

Společnost AMINOSTAR byla založena v roce 1998, a je tak jedním z tradičních a 

silným hráčů na trhu. Společnost AMINOSTAR je jak prodejcem, tak výrobcem 

sportovní výživy a doplňků stravy. Výroba je situována do moderních prostor v Loukově 

u Mnichova Hradiště a splňuje přísná kvalitativní kritéria. Centrála společnosti sídlí v 

Praze. Výrobky (sportovní výživa a doplňky stravy) společnosti Aminostar jsou mimo 

České republiky k dostání také v zahraničí – například na Slovensku, v Polsku, 

Maďarsku, Španělsku, Řecku a prostřednictvím zahraničních partnerů pak i v dalších 

zemích.( http://www.aminostar.cz/o-nas/predstaveni-spolecnosti ) 

  



 69 

Tržby za zboží byly vypočteny obdobně jako tržby za služby. Rozdíl je ovšem v mnohem 

snazším výpočtu, jelikož zboží lze nakoupit pouze jediným způsobem. Bylo stanoveno 

procentní vyjádření očekávané poptávky po jednotlivých položkách zboží a vynásobeno 

cenou za jednici. 
Tabulka 12: Ceník zboží 

Položka Cena za dávku 
Aminostar CFM protein (35g) 45 

Aminostar BCAA 2:1:1 50 
Aminostar iontový nápoj (10ml) 15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ceny byly stanoveny přepočtením z nákupní ceny. Ta byla vydělena počtem dávek 

v jednom balení a navýšena o prodejní marži a DPH, tedy o 120%. 

Ceny za jednotlivé položky byly opět pro kontrolu správnosti nacenění srovnány s cenami 

doplňků dostupných u konkurence. 

Níže uvedená tabulka zobrazuje tržby v jednotlivých měsících roku 2017. Je patrné že 

tržby za služby jsou opět ovlivňovány sezónním chování spotřebitelů. Peníze utržené za 

zboží vzrůstají a snižují se v závislosti na počtu zákazníků navštěvujících sportovní 

centrum. Pro tržby za zboží tak platí stejné náležitosti jako pro tržby za služby a jejich 

výkyvy jsou přítomné ve stejných intervalech, ovšem na různě vysokých cenových 

hladinách. 
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Tabulka 13: Měsíční tržby za zboží (2017) 

Položka leden únor březen duben  květen červen červenec  srpen září říjen listopad prosinec Celkem 
Aminostar 

CFM 
protein 
(35g) 

 4 488       4 752       5 148       4 752       4 884       5 148       3 564       3 696       4 356       4 092       4 752       4 752       54 384      

Aminostar 
BCAA 
2:1:1 

 3 564       3 683       3 920       4 158       4 567       4 277       3 406       3 010       4 277       4 396       3 564       4 039       46 860      

Aminostar 
iontový 
nápoj 
(10ml) 

 4 567       4 831       4 910       5 188       5 663       6 138       5 174       5 095       5 188       4 871       4 567       4 528       60 720      

Celkem  12 619       13 266       13 979       14 098       15 114       15 563       12 144       11 801       13 820       13 358       12 883       13 319       161 964      

Zdroj : Vlastní zpracování 

Graf 5: Vývoj měsíčních tržeb za zboží 2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracován
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• Tržby za zboží 2018 

V tabulce je opět možné pozorovat 20% nárůst poptávky po zboží oproti roku 2017. 
Tabulka 14: Čtvrtletní tržby za zboží (2018) 

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Celkem 
Aminostar CFM protein 

(35g)  15 827       16 262       12 778       14 956       59 822      

Aminostar BCAA 2:1:1  12 284       14 302       11 761       13 199       51 546      

Aminostar iontový 
nápoj (10ml)  15 740       18 687       17 003       15 362       66 792      

Celkem  43 850       49 252       41 542       43 516       178 160      

Zdroj : Vlastní zpracování 

• Tržby za zboží 2019 

Pololetní výkaz tržeb za rok 2019. 
Tabulka 15: Pololetní tržby za zboží (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí Celkem 
Aminostar CFM protein 

(35g)  35 298       30 507      
 65 805      

Aminostar BCAA 2:1:1  29 245       27 456      
 56 701      

Aminostar iontový 
nápoj (10ml)  37 870       35 602      

 73 471      
Celkem  102 412       93 564       195 976      

Zdroj: Vlastní zpracování 
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• Tržby za prodej zboží za období 2017-2021 

Z níže uvedené tabulky je patrný nárůst tržeb za nákup zboží v jednotlivých letech. Je 

viditelný rostoucí trend tržeb. 
Tabulka 16: Meziroční tržby za zboží 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Aminostar CFM protein (35g)  54 384       59 822   65 805   72 385   79 624      
Aminostar BCAA 2:1:1  46 860       51 546       56 701       62 371       68 608      
Aminostar iontový nápoj 
(10ml)  60 720       66 792       73 471       80 818       88 900      

Celkem  161 964       178 160       195 976       215 574       237 131      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové tržby  

Celkové tržby jsou tedy dány součtem tržeb za služby a za zboží. V níže uvedené tabulce 

jsou uvedeny hodnoty dosažené v jednotlivých letech provozu podniku. 
Tabulka 17: Celkové tržby 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Celkem  4 442 948       4 887 243       5 375 967       5 913 564       6 504 920      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tržby za rok 2017 činí 4 442 948 Kč a rostou v následujících letech lineárně 

s koeficientem 1,2, tedy o 20% ročně. Vše je patrné v grafu níže. V případě správného 

odhadu budoucího vývoje by to znamenalo velmi pozitivní vliv na výsledek hospodaření 

společnosti Willpower. 
Graf 6: Meziroční vývoj celkových tržeb provozu podniku (2017-2021) 

 

Zdroj : Vlastní zpracování 
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5.3. NÁKLADY 

Kalkulace nákladů bude rozdělena do 3 částí : 

• Náklady na nákup zboží 

• Náklady výkonové spotřeby 

• Osobní náklady 

Náklady na zboží 

Veškeré náklady na nákup zboží byly vypočteny z aktuálních ceníků společnosti 

Aminostar. Prodávané zboží nepodléhá rychlé zkáze a tak není třeba nakupovat například 

několikrát během týdne. Zásoby stačí doplňovat s měsíčním intervalem. Prodej je pouze 

sekundárním doplňkem k prodeji služeb a slouží zejména k udržení standardu nabídky 

konkurence. 

Náklady za zboží za dané období byly připočteny do nákladů výkonové spotřeby, jako 

jedna z položek. 

• Náklady na zboží 2017 

Vzhledem k povaze zboží, jeho dostupnosti a k měsíčnímu obrátkovému cyklu zásob lze 

dobře korigovat množství nakoupeného zboží na následující měsíc. Zásoby lze tedy 

pořizovat s přihlédnutím k očekávané návštěvnosti za dané období, v tomto případě za 

měsíc.
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Tabulka 18: Měsíční náklady na zboží (2017) 

Položka leden únor březen duben  květen červen červenec  srpen září říjen listopad prosinec Celkem 
Aminostar CFM 

protein (35g)  2 040       2 160       2 340       2 160       2 220       2 340       1 620       1 680       1 980       1 860       2 160       2 160       24 720      

Aminostar 
BCAA 2:1:1 

 1 620       1 674       1 782       1 890       2 076       1 944       1 548       1 368       1 944       1 998       1 620       1 836       21 300      

Aminostar 
iontový nápoj 

(10ml) 
 2 076       2 196       2 232       2 358       2 574       2 790       2 352       2 316       2 358       2 214       2 076       2 058       27 600      

Celkem  5 736       6 030       6 354       6 408       6 870       7 074       5 520       5 364       6 282       6 072       5 856       6 054       73 620      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 19: Čtvrtletní náklady na zboží (2018)

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Celkem 
Aminostar 

CFM 
protein 
(35g) 

 7 194       7 392       5 808       6 798      27 192 

Aminostar 
BCAA 
2:1:1 

 5 584       6 501       5 346       5 999       23 430      

Aminostar 
iontový 
nápoj 
(10ml) 

 7 154       8 494       7 729       6 983       30 360      

Celkem  19 932       22 387       18 883       19 780       80 982      

Zdroj: Vlastní Zpracování 

Tabulka 20: Pololetní náklady na zboží (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí Celkem 
Aminostar CFM 

protein (35g)  16 045       13 867      
 29 911      

Aminostar BCAA 
2:1:1 

 13 293       12 480       25 773      
Aminostar iontový 

nápoj (10ml)  17 213       16 183      
 33 396      

Celkem  46 551       42 529       89 080      

Zdroj : Vlastní zpracování
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Tabulka 21: Náklady za nákup zboží za období 2017-2021 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Aminostar CFM protein (35g)  24 720       27 192       29 911       32 902       36 193      
Aminostar BCAA 2:1:1  21 300       23 430       25 773       28 350       31 185      
Aminostar iontový nápoj 
(10ml)  27 600       30 360       33 396       36 736       40 409      

Celkem  73 620       80 982       89 080       97 988       107 787      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky výše je patrné, že náklady na zboží mají vzestupný lineární trend, který nese 

koeficient 1,2.  

Náklady výkonové spotřeby 

Náklady výkonové spotřeby se skládají z několika položek, které je nejčastěji v měsíčním 

intervalu nutné uhradit. Součástí nákladů výkonové spotřeby jsou rovněž náklady 

kalkulované v předchozí kapitole, tedy náklady na nákup zboží. 

Do nákladů výkonové spotřeby tak spadá pravidelné nájemné, které bude hrazeno na účet 

majitele nemovitosti, ve které bude provoz podniku zřízen,  náklady na energie a vodu, 

náklady poskytovatele internetových a telefonních služeb, náklady za externími 

pracovníky, kterými společnost řeší právnické, účetní služby a služby IT specialistů 

vyvíjejících a spravujících aplikaci pro SMART služby, dále je nezbytnou součástí náklad 

na kancelářské potřeby, fond oprav a v neposlední řadě také náklad na marketing, jehož 

náklady byly vyčísleny položkově v kapitole 3.3.1. - Marketingový mix. 

Z níže uvedené tabulky měsíčních nákladů výkonové spotřeby lze vyčíst měsíční hodnotu 

fixních nákladů. Které musí podnik každý měsíc vynaložit na svůj provoz. 
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Tabulka 22: Měsíční náklady výkonové spotřeby (2017) 

Položka leden únor březen duben  květen červen červenec  srpen září říjen listopad prosinec Celkem 
Nájem 
vč.DPH  -       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       70 000       770 000      

Elektřina, 
teplo, vodné, 
stočné 

 20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       240 000      

Internet, 
telefon  2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       2 000       24 000      

Externí 
pracovníci  15 000       15 000       -       -       -       -       -       -       -       -       -       10 000       40 000      

Kancelářské 
potřeby  1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       1 500       18 000      

Marketing 120 000      120 000       9 700       -       -       -       -       -       -       -       -       -       249 700      
Fond na 
údržbu 
a opravy 

 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       180 000      

Náklady na 
nákup zboží  5 736       6 030       6 354       6 408       6 870       7 074       5 520       5 364       6 282       6 072       5 856       6 054       73 620      

Celkem 179 236      249 530      124 554  114 908      115 370      115 574       114 020      113 864  114 782       114 572       114 356       124 554       1 595 320      

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 77 

Tabulka 23: Čtvrtletní náklady výkonové spotřeby (2018) 

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí Celkem 
Nájem vč.DPH  210 000       210 000       210 000       210 000       840 000      
Elektřina, teplo, 
vodné, stočné  60 000       60 000       60 000       60 000       240 000      

Internet, telefon  6 000       6 000       6 000       6 000       24 000      
Externí pracovníci  20 000       -       -       10 000       30 000      
Kancelářské 
potřeby  4 500       4 500       4 500       4 500       18 000      

Marketing  6 000       6 000       6 000       6 000       24 000      
Fond na údržbu 
a opravy  45 000       45 000       45 000       45 000       180 000      

Náklady na nákup 
zboží  19 932       22 387       18 883       19 780       80 982      

Celkem  371 432       353 887       350 383       361 280       1 436 982      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 24: Pololetní náklady výkonové spotřeby (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí Celkem 
Nájem vč.DPH  420 000       420 000       840 000      
Elektřina, teplo, 
vodné, stočné  120 000       120 000       240 000      

Internet, telefon  12 000       12 000       24 000      
Externí 
pracovníci  20 000       10 000       30 000      

Kancelářské 
potřeby  9 000       9 000       18 000      

Marketing  12 000       12 000       24 000      
Fond na údržbu 
a opravy  90 000       90 000       180 000      

Náklady na 
nákup zboží  46 551       42 529       89 080      

Celkem  729 551       715 529       1 445 080      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených tabulek lze odečíst, že položka výkonové spotřeby se za uvedená 

období nijak výrazně neliší. Liší se při zavádění podniku na trh v prvním roce, kde je 

patrný náklad na marketingovou propagaci a v letech 2018 a 2019 tvoří rozdíl pouze 

náklad na nákup zboží, ostatní položky zůstávají na stejné hodnotě. 
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• Náklady výkonové spotřeby za období 2017-2021 

Položky nákladů 2017 2018 2019 2020 2021 
Nájem vč.DPH  770 000       840 000       840 000       840 000       840 000      
Elektřina, teplo, vodné, 
stočné  240 000       240 000       240 000       240 000       240 000      

Internet, telefon  24 000       24 000       24 000       24 000       24 000      
Externí pracovníci  40 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Kancelářské potřeby  18 000       18 000       18 000       18 000       18 000      
Marketing  249 700       24 000       24 000       24 000       24 000      
Fond na údržbu a opravy  180 000       180 000       180 000       180 000       180 000      
Náklady na nákup zboží  73 620       80 982       89 080       97 988       107 787      
Celková výše nákladů 
výkon.spotř.   1 595 320       1 436 982       1 445 080       1 453 988      1 463 787      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených tabulek lze odečíst, že položka výkonové spotřeby se za uvedená 

období nijak výrazně neliší. Liší se při zavádění podniku na trh v prvním roce, kde je 

patrný náklad na marketingovou propagaci a v letech 2018 a 2019 tvoří rozdíl pouze 

náklad na nákup zboží, ostatní položky zůstávají na stejné hodnotě. 

Osobní náklady 

Osobní náklady na jednotlivé pracovníky byly stanoveny tak, aby výše mzdy motivovala 

zaměstnance k práci a zároveň, aby bylo možné s přihlédnutím k vysokým nákladům při 

zavádění podniku na trh, umožnit mzdový růst.  

Jsou to právě lidské zdroje a jejich úsilí, pracovní nasazení a profesionalita při výkonu 

práce, která může znamenat rozdíl a velkou konkurenční výhodu oproti ostatním 

podnikům. Aby byla zajištěna motivace zaměstnanců, bude pro ně sestaven systém 

odměn, které budou za příkladnou práci obdržet. Nejen zákazníci tak budou mít motivaci 

sportovní centrum navštěvovat. 

Níže uvedená tabulka uvádí přehled výše mezd za jednotlivé pracovní pozice a zároveň 

výši osobních nákladů, které musí jednatel odvést za zaměstnance. 
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Tabulka 25: Osobní náklady celkem 

Pozice Roční náklady 
2017 2018 2019 2020 2021 

Jednatel  300 000       336 000       360 000       420 000       480 000      
SZP (34%)  102 000       114 240       122 400       142 800       163 200      
CELKEM  402 000       450 240       482 400       562 800       643 200      
Provozní ředitel  240 000       276 000       312 000       360 000       396 000      
SZP (34%)  81 600       93 840       106 080       122 400       134 640      
CELKEM  321 600       369 840       418 080       482 400       530 640      
Trenér Fitness  204 000       240 000       264 000       288 000       300 000      
SZP (34%)  69 360       81 600       89 760       97 920       102 000      
CELKEM  273 360       321 600       353 760       385 920       402 000      
Lektor sál. 
Aktivity  204 000       240 000       264 000       288 000       300 000      

SZP (34%)  69 360       81 600       89 760       97 920       102 000      
CELKEM  273 360       321 600       353 760       385 920       402 000      
Lektor Floating  120 000       144 000       156 000       168 000       180 000      
SZP (34%)  40 800       48 960       53 040       57 120       61 200      
CELKEM  160 800       192 960       209 040       225 120       241 200      
Obsluha 
wellness a 
masáže 

 204 000       240 000       264 000       288 000       300 000      

SZP (34%)  69 360       81 600       89 760       97 920       102 000      
CELKEM  273 360       321 600       353 760       385 920       402 000      
Plavčík  192 000       216 000       240 000       252 000       264 000      
SZP (34%)  65 280       73 440       81 600       85 680       89 760      
CELKEM  257 280       289 440       321 600       337 680       353 760      
Recepční  192 000       216 000       240 000       252 000       264 000      
SZP (34%)  65 280       73 440       81 600       85 680       89 760      
CELKEM  257 280       289 440       321 600       337 680       353 760      
OSOBNÍ 
NÁKLADY 
CELKEM 

 2 219 040       2 556 720       2 814 000       3 103 440       3 328 560      

Zdroj: Vlastní zpracování 
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• Tržby a náklady před zahrnutím odpisů DHM a nákladových úroků 

Z grafu lze vyčíst, že náklady v prvním roce při zavádění podniku (2017) na trh jsou 

vysoké, ale i tak tržby stačí svoji výší náklady pokrýt. V roce 2018 náklady klesnou o 

položku na propagaci, ovšem zvýší se položka nákladů na zboží a náklady osobní, což 

má za následek zvýšení celkových nákladů v roce 2018. Spolu s konstantním růstem tržeb 

je patrný převis tržeb nad náklady. Vletech 2019 – 2021 náklady mírně narůstají, což je 

způsobené nadále zvyšujícími se osobními náklady na mzdy zaměstnanců, ale také 

náklady na nákup zboží v závislosti na zvyšující se návštěvnosti sportovního centra. 

Graf 7: T a N před odpisy a nákladovými úroky 

 

Zdroj : Vlastní zprcování 

  

-

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

2017 2018 2019 2020 2021

Tržby Náklady



 81 

Odpisy daňové 

Odpisy jsou náklady, o které se snižuje hodnota dlouhodobého hmotného majetku 

v důsledku jeho opotřebení. 

Pro výpočet byly použity odpisy daňové a odpisování bylo prováděno rovnoměrným 

způsobem. Všechny odpisované položky náleží do dlouhodobého hmotného majetku a 

podle jejich povahy spadají do druhé odpisové skupiny, proto dle daňových zákonů 

užívají odpisové sazby 11% pro rok první a dále 22,25% pro 2.-5. rok.  

V níže uvedené tabulce je uvedená vstupní cena pro odpisy, která byla stanoven na 

základě kalkulace samostatných movitých věcí, které tvoří jedinou položku 

dlouhodobého hmotného majetku. Částka odpisu pro první rok tak činí 229 075 Kč a pro 

2.-5. rok pak 463 356 Kč. 
Tabulka 26: Tabulka daňových odpisů 

Nábytek & Sportovní potřeby  
Odpisová skupina 2 
Doba životnosti 5 let 

Odpisová sazba v 1.roce odpisování 11% 

Odpisová sazba v dalších letech 22,25% 

Vstupní cena 2 082 500 
Výše odpisu v 1. roce 229 075 
Výše odpisu 2.-5. rok 463 356 

Zdroj: Vlastní zpracování 

• Hodnota odpisů v jednotlivých letech: 
Tabulka 27: Výše daňových odpisů 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Odpisy dlouhod.hm.maj. 229075 463356 463356 463356 463356 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nákladové úroky 

Nákladové úroky jsou jinými slovy náklady bankovního úvěru, které jsou dány součtem 

úroků z nesplacené částky úvěru za dané období. Pro lepší přehled a vyčíslení položky 

nákladových úroků byl vyhotoven splátkový kalendář úvěru, který je zahrnut v přílohách 

na konci této práce. 
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Tabulka 28: Měsíční nákladové úroky (2017) 

Položka leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 
Nákladové úroky 6833 6741 6648 6554 6459 6364 6269 6172 6075 5978 5879 5780 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 29: Čtvrtletní nákladové úroky (2018) 

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrteltí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 
Nákladové úroky 16739 15824 14889 13934 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 30: Pololetní nákladové úroky (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí 
Nákladové úroky 24927 20869 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 31: Roční nákladové úroky 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 Celkem 
Nákladové úroky 75753 61386 45796 28879 10521 222335 

Zdroj: Vlastní zpracování
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Z výše uvedených tabulek je patrné, že nákladové úroky jsou závislé na výši nesplacené 

částky úvěru, takže se s každým rokem snižují, jelikož se snižuje i částka zbývající ke 

splacení. Úvěr od Československé Obchodní banky byl čerpán e výši 1 000 000 Kč 

s úrokem 8,2% p.a.. Celková hodnota nákladových úroků je po součtu za jednotlivé roky 

(2017-2021) 1 222 335 Kč. 

5.4. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Výkaz zisku a zisku a ztráty byl vytvořen na bázi dat uvedených v tabulkách výše. Jde o 

základní dokument a možná nejdůležitější dokument, který informuje vedení podniku o 

zisku či ztrátě za uplynulé období. Nejdůležitějšími položkami ve výkazu zisku a ztrát 

jsou nepochybně výsledky hospodaření – provozní a celkový. 

Provozní výsledek hospodaření počítá rozdíl výkonů, to znamená v tomto případě tržeb 

za služby a tržeb za zboží, a nákladů výkonové spotřeby a nákladů osobních. Provozní 

výsledek hospodaření je pak vyčíslen výše uvedeným rozdílem a tato hodnota je ponížena 

o odpisy dlouhodobého majetku. 

Dále je provozní výsledek hospodaření snížen o finanční výsledek hospodaření, který 

tvoří v našem případě pouze nákladové úroky úvěru. Vzniká tak výsledek hospodaření 

před zdaněním. Pokud je takto získaná hodnota kladná, a podnik v minulých letech 

nedosahuje ztráty, kterou by musel kladným VH hradit, je výsledek hospodaření ponížen 

o daň z příjmu, která činí 19%. 

Po odečtení daně tak vzniká celkový čistý výsledek hospodaření, který v případě kladné 

hodnoty tvoří zisk, v případě záporné hodnoty ztrátu. 

Výkaz zisku a ztrát se obvykle vyhotovuje za období jednoho roku, ale pro detailnější 

náhled a přehled o situaci , byl pro účely této práce výkaz zisku a ztráty vyhotoven pro 

rok 2017 s měsíčními změnami, pro rok 2018 se čtvrtletními změnami  a pro rok 2019 

s údaji pololetními. Za zbylé dva roky 2020 a 2021 byl vyčíslen roční výsledek 

hospodaření. 

Důvodem  pro tento krok bylo zavádění outdoorové cvičební zóny, která není v provozu 

po celý rok a tak byl důležitý náhled na přínos této služby v měsících jejího provozu. 

Ukázalo se, že  venkovní zóna bude velmi přínosnou položkou při kalkulaci výsledku 

hospodaření za jednotlivé období. 
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Dalším důvodem pro vyhotovení více podrobného přehledu byla hlubší informační 

hodnota pro investora a vlastníka podniku Willpower, s.r.o., který tak mohl pečlivě 

sledovat výsledky jednotlivých produktů s měsíčním intervalem . Tento fakt tak dává 

vlastníkovi v době zavádění společnosti na trh větší manévrovací možnosti a prostor pro 

změny dříve, než po celém roce provozu.  

• Výkaz zisku a ztráty 2017 

Velmi detailní přehled přináší následující tabulka výkazu zisku a ztráty s měsíčním 

přehledem. Je z ní velmi dobře viditelný vliv sezónního chování zákazníků, například 

v době letních prázdnin a také je patrný vliv klimatických změn počasí, které ovlivňují 

dostupnost outdoorové části sportovního centra. I přes velmi vysoké náklady při zavádění 

společnosti na trh, vykazují měsíce květen a červen kladný výsledek hospodaření, což je 

velmi pozitivní ukazatel a výsledek. Právě v důsledku sezónnosti ovlivňující dostupnost 

plného portfolia služeb, je celkový vykazuje celková bilance ztrátu.
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Tabulka 32: Měsíční výkaz zisku a ztráty (2017) 

Položka leden únor březen duben  květen červen červenec  srpen září říjen listopad prosinec 
Tržby za služby  326 992       337 468       344 730       371 274       386 631       393 158       363 827       360 929       387 329       342 920       346 115       319 613      
Tržby za zboží  12 619       13 266       13 979       14 098       15 114       15 563       12 144       11 801       13 820       13 358       12 883       13 319      
Výkonová spotř.  179 236       249 530       124 554       114 908       115 370       115 574       114 020       113 864       114 782       114 572       114 356       124 554      

Osobní náklady  184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920       184 920      
Odpisy DHM  19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090       19 090      
Provozní VH -43 635      -102 805       30 145       66 454       82 365       89 137       57 941       54 856       82 357       37 697       40 632       4 368      
Nákladové úroky  6 833       6 741       6 648       6 554       6 459       6 364       6 269       6 172       6 075       5 978       5 879       5 780      
Finanční VH -6 833      -6 741      -6 648      -6 554      -6 459      -6 364      -6 269      -6 172      -6 075      -5 978      -5 879      -5 780      
VH před 
zdaněním -50 468      -109 546       23 497       59 900       75 905       82 773       51 672       48 684       76 282       31 719       34 753      -1 412      

Daň z příjmu  -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      
VH po zdanění -50 468      -109 546       23 497       59 900       75 905       82 773       51 672       48 684       76 282       31 719       34 753      -1 412      
Čistý obrat za 
úč.obd.  339 611       350 734       358 708       385 372       401 745       408 721       375 971       372 730       401 149       356 278       358 998       332 932      

Zdroj: Vlastní zpracování
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• Výkaz zisku a ztráty 2018 

Výrazně nižší hodnota pro první a čtvrté čtvrtletí je způsobena uzavřením outdoorové 

cvičební zóny v zimních a chladných měsících. Po zpřístupnění venkovního prostoru 

zákazníkům nabývá výsledek hospodaření kladných hodnot. 
Tabulka 33: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty (2018) 

Položka 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 
Tržby za služby  1 110 109       1 266 169       1 223 292       1 109 512      
Tržby za zboží  43 850       49 252       41 542       43 516      
Výkonová spotř.  371 432       353 887       350 383       361 280      
Osobní náklady  639 180       639 180       639 180       639 180      
Odpisy DHM  115 839       115 839       115 839       115 839      
Provozní VH  27 508       206 514       159 433       36 730      
Nákladové úroky  16 739       15 824       14 889       13 934      
Finanční VH -16 739      -15 824      -14 889      -13 934      
VH před zdaněním  10 769       190 691       144 544       22 795      
Daň z příjmu  -       -       -       -      
VH po zdanění  10 769       190 691       144 544       22 795      
Čistý obrat za 
úč.obd.  1 153 959       1 315 421       1 264 834       1 153 029      

Zdroj: Vlastní zpracování 

• Výkaz zisku a ztráty 2019 

Z pololetního výsledku hospodaření za rok 2019 lze odečíst, že výsledek hospodaření se 

v prvním i druhém pololetí drží v černých číslech a neustále narůstá. Druhé pololetí 

s nižším výsledkem  je zapříčiněno nižší návštěvností v zimních měsících. 
Tabulka 34: Pololetní výkaz zisku a ztrát (2019) 

Položka 1.pololetí 2.pololetí 
Tržby za služby  2 613 906       2 566 085      
Tržby za zboží  102 412       93 564      
Výkonová spotř.  729 551       715 529      
Osobní náklady  1 407 000       1 407 000      
Odpisy DHM  231 678       231 678      
Provozní VH  348 089       305 442      
Nákladové úroky  24 927       20 869      
Finanční VH -24 927      -20 869      
VH před zdaněním  323 162       284 573      
Daň z příjmu  -       -      
VH po zdanění  323 162       284 573      
Čistý obrat za úč.obd.  2 716 318       2 659 649      

Zdroj: Vlastní zpracování 
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• Výkaz zisku a ztrát 2017-2021 

Vnásledující tabulce je viditelný nárůst výsledku hospodaření za jednotlivé období. 

Prvním rokem i přes vysoké zaváděcí náklady vykazuje hodnotu 262 246 Kč a 

v posledním roce dosahuje hodnoty lehce přes 6,5 milionu Kč.  

V případě této situace na trhu je velmi pravděpodobné, že podnik nebude existenčně 

ohrožen a každý rok bude schopen svému vlastníkovi generovat značný zisk. 
Tabulka 35: Roční výsledek hospodaření (2017-2021) 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Tržby za služby  4 280 984       4 709 083       5 179 991       5 697 990       6 267 789      
Tržby za zboží  161 964       178 160       195 976       215 574       237 131      
Výkonová spotř.  1 595 320       1 436 982       1 445 080       1 453 988       1 463 787      
Osobní náklady  2 219 040       2 556 720       2 814 000       3 103 440       3 328 560      
Odpisy DHM  229 075       463 356       463 356       463 356       463 356      
Provozní VH  399 513       430 185       653 531       892 780       1 249 217      
Nákladové úroky  75 753       61 386       45 796       28 879       10 521      
Finanční VH -75 753      -61 386      -45 796      -28 879      -10 521      
VH před 
zdaněním  323 760       368 799       607 735       863 901       1 238 696      

Daň z příjmu  61 514       70 072       115 470       164 141       235 352      
VH po zdanění  262 246       298 727       492 265       699 760       1 003 344      
Čistý obrat za 
úč.obd.  4 442 948       4 887 243       5 375 967       5 913 564       6 504 920      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 8: Graf vývoje výsledku hospodaření po zdanění (2017-2021) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.5. CASH FLOW 

Výkaz cash flow, který byl sestaven metodou nepřímou, informuje o peněžních tocích. 

Cash flow vychází z výsledku hospodaření běžného roku, který byl vypočten v předchozí 

části ve výkazu zisku a ztráty. 
Tabulka 36: Výkaz peněžních toků za období 2017-2021 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Peníze a bank.účty 	47	746					 	328	834					 	901	374					 	1	665	819					 	2	716	931					 
VH po zdanění 	323	760					 	368	799					 	607	735					 	863	901					 	1	238	696					 
Odpisy 	229	075					 	463	356					 	463	356					 	463	356					 	463	356					 
Samofinancování 	552	835					 	832	155					 	1	071	091					 	1	327	257					 	1	702	053					 
Pohl. z obch. styku -70	000					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Záv. z obch. styku 	73	620					 	80	982					 	89	080					 	97	988					 	107	787					 
Ostatních pasiv 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Provozní CF 	556	455					 	913	137					 	1	160	171					 	1	425	245					 	1	809	840					 
Ivestice do dlouhod.maj. 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Hodnoty dlouhod.maj. 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Finančních investic 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Investiční CF 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Změna bank.úv. -168	714					 -183	081					 -198	671					 -215	588					 -233	946					 
Změna dlouhodobých záv. -100	000					 -200	000					 -200	000					 -200	000					 -100	000					 
Vlastního kap. 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Výplata podílu na zisku 	-					 	-					 	-					 	-					 	-					 
Finanční CF -268	714					 -383	081					 -398	671					 -415	588					 -333	946					 
Konečné CF 	328	834					 	901	374					 	1	665	819					 	2	716	931					 	4	192	824					 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Provozní cash flow společnosti Willpower vychází kladně, což znamená, že by neměla 

být ohrožena její existence. 

V průběhu 5 let neivnvestuje podnik do dlouhodobého majetku, tím pádem je částka 

investičního cash flow nulová. 

Část finančního výsledku vychází ve všech letech záporně, což je způsobeno náklady, či 

přesněji nákladovými úroky na úvěr, který společnost načerpala, aby pokryla počáteční 

pořizovací náklady. 

Co se týče výsledku celkového cash flow, je patrný kladný výsledek. Viditelný je také 

rostoucí trend celkového cash flow a podnik by tak měl být platebně schopný. 
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6. FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 

Zhodnocení výkonosti podniku vychází z komparace hodnot vypočtených v jednotlivých 

výkazech, které byly sestaveny a vyčísleny v předchozí části práce. Má sloužit jako 

informace pro majitele podniku a poukazovat na úskalí a silné stránky, které společnost 

vykazuje.  

Zároveň na základě vyhodnocení výsledků a vyčíslení ukazatelů je možné reagovat na 

vzniklou situaci kroky, kterými lze negativní vlivy minimalizovat či naopak posílit vlivy 

positivní. 

Pro účely této práce byla finanční analýza zjednodušena a byly zvoleny pouze její některé 

ukazatele. 

Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost okamžité změny aktiv na peněžní prostředky v případě 

potřeby. 

Rozeznáváme následující likvidity: 

• Okamžitá likvidita 

• Pohotová likvidita 

• Běžná likvidita 
Tabulka 37: Hodnoty likvidit v období 2017-2021 

Likvidita 2017 2018 2019 2020 2021 
Okamžitá 0,33 4,06 10,12 17,00 25,21 
Pohotová 0,82 4,06 10,12 17,00 25,21 
Běžná 1,33 5,06 11,12 18,00 26,21 

Zdroj: Vlastní zpracování 

• Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)  

udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky ihned. To znamená jinými slovy 

z peněz, které jsou v daném okamžiku situované v pokladně v hotovosti a na bankovních 

účtech. 

Vypočítáme ji jako podíl finančního majetku a krátkodobých závazků. Optimální či 

doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podnik se v uvedeném rozmezí nachází hned 

v prvních dvou letech, takže co se týče okamžité schopnosti platit svoje závazky, neměl 

by nastat problém. V letech 2019-2021 však okamžitá likvidita dále stoupá  až na hodnotu 
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25,21 v pátém roce. Tato hodnota ukazuje na skutečnost, že podnik kumuluje velké 

množství likvidních aktiv na účtech v bankách. Důvod pro toto chování je příprava na 

investice v dalších letech provozu podniku například do založení nové pobočky v hlavním 

městě ČR v Praze. 

• Pohotová likvidita (likvidita II.stupně) 

Hlavní rozdíl od likvidity okamžité je její „očištění“ o zásoby. Udává, kolika korunami 

našich pohledávek a hotovosti je pokryta jedno Koruna krátkodobých závazků. 

Pohotovou likviditu vyjádříme jako poměr oběžných aktiv mínus zásoby a krátkodobých 

závazků. Doporučená hodnota pro pohotovou likviditu je v rozmezí 0,7 - 1,2. 

V tabulce výše lze vyčíst, že pohotová likvidita podniku Willpower, s.r.o. se pohybuje 

nad doporučeným rozmezím již první rok provozu. Od třetího roku života podniku 

převyšuje hodnota likvidity doporučené rozmezí. 

• Běžná likvidita (likvidita III.stupně) 

Běžnou likviditu chápeme jako ukazatel udávající, kolika korunami oběžných aktiv je 

kryta koruna krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit věřitele, 

kdybychom v určitém momentě přeměnili oběžná aktiva na hotovost. 

Vypočteme ji jako podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Doporučené rozmezí 

pro tento typ likvidity je 1,5-2,5. 

Opět z tabulky likvidit je zřejmé, že podnik se v roce 2017 hodnotě dolní meze přibližuje 

a v dalších rocích převyšuje i horní hranici doporučení. 
Graf 9: Ukazatele likvidity 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatele rentability 

Jejich hodnoty dávají přehled vlastníkům o efektivitě jejich podnikání. Poskytují rovněž 

informace o tom, jak výhodněji financovat budoucí investice, zda vlastními prostředky 

nebo z cizích zdrojů. Poukazují na možnosti zhodnocení vlastního kapitálu a odkrývá 

některé slabé stránky při hospodaření společnosti. 

• Rentabilita aktiv 

• Rentabilita vlastního kapitálu 

• Rentabilita tržeb 

• Rentabilita nákladů 

• Rentabilita dlouhodobého kapitálu 
Tabulka 38: Ukazatele rentability 

Rentabilita 2017 2018 2019 2020 2021 
Rentabilita aktiv ROA 13,9% 16,1% 25,2% 31,8% 37,3% 
Rentabilita vlastního kapitálu 
ROE 67,1% 47,2% 47,7% 43,8% 41,6% 

Rentabilita tržeb ROS 7,3% 6,1% 9,2% 11,8% 15,4% 
Rentabilita nákladů ROC 8,3% 9,1% 14,1% 18,8% 25,8% 
Rentabilta dlouhodobého 
kapitálu ROCE 27,4% 26,7% 36,3% 39,8% 41,6% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

• Rentabilita aktiv 

Rentabilita aktiv (Return on Assets - ROA) je jedním z nejobecnějších ukazatelů při 

hodnocení rentability aktiv. Rentabilita aktiv stejně jako všechny ostatní ukazatele 

rentability jsou uvedeny v procentním vyjádření. Čím vyšší je procento, tím vyšší 

výkonnost podnik vykazuje. 

Z tabulky je patrné, že hodnota rentability aktiv velmi vysoká a podnik tak vykazuje 

vysokou výkonost. 
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• Rentabilita vlastního kapitálu 

Dalším velmi často používaným ukazatelem je rentabilita vlastního kapitálu (Return on 

Equity, ROE). Vyjadřuje výnosnost vlastních zdrojů a porovnává čistý zisk společnosti 

vůči majetku, který majitelé vložili do společnosti. Ukazatel je hodnotný pro vlastníky 

společnosti, kteří díky němu mohou zjistit, jaký je výnos vytvářený jejich zdroji a jestli 

je dostatečný. Pokud je ukazatel dlouhodobě příliš nízký, je to známkou toho, že 

investorům by se více vyplatilo investovat někde jinde. ROE je vyjádřen v procentech a 

rovněž platí, že čím je vyšší, tím lépe. (http://www.investujeme.cz) 

Z tabulky je patrný růst hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálů mezi 

jednotlivými roky provozu podniku. 

• Rentabilita tržeb 

Méně často se používá také ukazatel rentabilita tržeb (Return on Sales, neboli ROS. Jedná 

se o ukazatel, který udává ziskové rozpětí, neboli ukazatel ziskové marže (často se také 

nazývá jako Operating Margin, nebo Operating Income Margin). Představuje zisk 

v haléřích na jednu korunu obratu. (http://www.investujeme.cz) 

Marže čistého zisku se počítá jako podíl čistého zisku a tržeb. Pokud má tento ukazatel 

nižší hodnotu, než je průměr v odvětví, nebo sektoru, znamená to, že ceny výrobků jsou 

relativně nízké, případně že má společnost vysoké náklady. 

(http://www.investujeme.cz) 

V tabulce je patrný rostoucí trend rentability tržeb, kdy výsledek přes 5% již znamená 

uspokojivou hodnotu. Podnik Willpower dosahuje hodnoty 7,3% v prvním roce provozu 

a dále stále ROS narůstá. 

• Rentabilita nákladů 

Rentabilita nákladů (ROC – Return on Costs), je pojem, který označuje poměr celkových 

nákladů k tržbám podniku. Jedná se o doplňkový ukazatek k rentabilitě tržeb (ROS). 

Čím je hodnota nižší, tím lepší má podnik hospodářský výsledek, protože 1 korunu tržeb 

dokázal vytvořit s nižšími náklady.  

(https://managementmania.com) 

Hodnota z tabulky vykazuje rostoucí trend. 
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• Rentabilita dlouhodobého kapitálu 

Posledním ukazatelem použitým pro potřeby této práce je ukazatel rentability 

dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE) neboli rentabilita 

dlouhodobých zdrojů. ROCE vyjadřuje výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného do 

fungování společnosti. V čitateli se nachází provozní zisk EBIT, ve jmenovateli je pak 

suma celkových aktiv (pasiv) bez krátkodobých závazků (Knápková, 2013).  
Vyjadřuje se v procentech a měl by být vyšší, než jsou úroky z úvěrů půjček, protože 

jinak každé další zadlužení znamená snížení zisku pro akcionáře. 

(http://www.investujeme.cz) 

Hodnota úroku z úvěru je v našem případě hodnota 8,2%, tudíž je z tabulky patrné, že 

výsledný ukazatel je několikanásobně vyšší než procento úroku již v roce 2017. 
Graf 10: Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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7. VARIANTY VÝVOJE SPOLEČNOSTI 

7.1. PESIMISTICKÁ VARIANTA 

Pesimistická varianta uvažuje špatný odhad situace na trhu a s ním spojená snížená 

návštěvnost sportovního centra, která celkově negativně ovlivní hlavně položku tržeb a 

tím pádem i výsledek hospodaření. 

Uvažováno bylo snížení návštěvnosti o 20% oproti variantě reálné. O změnách oproti 

reálné variantě informují následující výkazy. 
Tabulka 39:Rrozvaha za jednotlivé roky provozu – pesimistická varianta – AKTIVA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Aktiva celkem  2 296 889       1 998 745       1 790 686      
 

2 293 801      
 

2 555 643      
Pohledávky za upsaný ZK  -       -       -       -       -      
Douhodobý majetek  2 134 500       1 883 425       1 420 069       956 713       493 356      

Dlouhodobý nehm.maj.  52 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Zřizovací výdaje  40 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Software  12 000       -       -       -       -      

Dlouhodobý hmot.maj.  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      
Samostatné movité věci  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      

Dlouhodobý fin.maj.  -       -       -       -       -      
Oběžná aktiva  162 389       115 320       370 618      1 337 089      2 062 287      

Zásoby  61 350       67 485       74 234       81 657       89 823      
Zboží  61 350       67 485       74 234       81 657       89 823      

Dlouhod. pohledávky  -       -       -       -       -      
Krátkod.pohledávky  70 000       -       -       -       -      

Pohled. z obch. vztahu  70 000       -       -       -       -      
Krátkod.fin.maj. 31 039  47 835  296 384  1 255 432      1 972 464      

Peníze pokladna  2 000       5 000       7 000       10 000       10 000      
Účty v bankách  29 039       42 835       289 384      1 245 432      1 962 464      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      
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Tabulka 40: Rrozvaha za jednotlivé roky provozu – pesimistická varianta – PASIVA 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Pasiva celkem  2 296 889       1 998 745       1 790 686       2 293 801       2 555 643      
Vlastní kapitál -284 461      -379 026      -440 332       223 859       662 347      

Zakladní kapitál  100 000       100 000       100 000       100 000       100 000      
Kapit.fondy   -       -       -       -       -      
Rezervní fond  20 000       20 000       20 000       20 000       20 000      
VH min.let  -      -404 461      -495 959      -224 939       -      

Nerozdělený zisk min. let  -       -       -       -       -      
Neuhrazená ztráta min.let  -      -404 461      -495 959      -224 939       -      

VH běžného úč.obd +/- -404 461      -94 565      -64 373       328 798       542 347      
Cizí zdroje  2 581 350       2 377 771       2 231 018       2 069 943       1 893 295      

Rezervy  -       -       -       -       -      
Dlouhodobé závazky  1 450 000       1 479 000       1 508 580       1 538 752       1 569 527      
Krátkod. závazky  131 350       67 485       74 234       81 657       89 823      

Závazky z obch. vztahu  61 350       67 485       74 234       81 657       89 823      
Dohadné účty pasivní  70 000       -       -       -       -      

Bankovní úvěry a výp.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      
Bankovní úv.dlouhod.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z rozvahy pesimistické varianty je na straně aktiv viditelná změna položky zásob, kdy 

jsou v důsledku nižších tržeb sníženy I náklady na zboží. 

Hlavní rozdíl je však viditelný v pasivech, kde je viditelná ztráta ve výsledku hospodaření 

minulých let a záporné hodnoty výsledku hospodaření běžného účetního období za první 

tři roky existence podniku na trhu. Ctvrtým rokem je ztráta vyrovnána a podnik přechází 

do zisku, který by ovšem vykázal až rokem 2022, jelikož kladné výsledky hospodaření 

jsou využity na umořování ztráty minulých let. 

Rovněž je viditelná rozdílná položka dlouhodobých závazků, kdy musí vlastník vložit 

velké množství dodatečných vlastních prostředků, které se mu začnou vracet až s 

vykázáním zisku, tedy až po šesti letech provozu. 
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Tabulka 41: Výkaz zisku a ztráty - pesimistická varianta 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Tržby za služby  3 567 487       3 924 235       4 316 659       4 748 325       5 223 157      
Tržby za zboží  134 970       148 467       163 314       179 645       197 610      
Výkonová spotř.  1 583 050       1 423 485       1 430 234       1 437 657       1 445 823      
Osobní náklady  2 219 040       2 219 040       2 604 960       2 669 280       2 958 720      
Odpisy DHM  229 075       463 356       463 356       463 356       463 356      
Provozní VH -328 708      -33 179      -18 577       357 677       552 868      
Nákladové úroky  75 753       61 386       45 796       28 879       10 521      
Finanční VH -75 753      -61 386      -45 796      -28 879      -10 521      
VH před 
zdaněním -404 461      -94 565      -64 373       328 798       542 347      

Daň z příjmu  -       -       -       -       60 308      
VH po zdanění -404 461      -94 565      -64 373       328 798       482 040      
Čistý obrat za 
úč.obd.  3 702 457       4 072 702       4 479 973       4 927 970       5 420 767      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vidíme, že tržby nedosahují hodnot, které by byly schopny pokrýt náklady 

v prvních třech letech. Provozní výsledek hospodaření napovídá, že i přesto, že nejsou 

odečteny nákladové úroky úvěru, je jeho hodnota záporná v letech 2017-2021. I přes nižší 

osobní náklady v pesimistické variantě a nižší výkonové spotřebě není podnik schopný 

generovat zisk po 4 respektive 5 roků provozu. 

Přes tuto skutečnost je patrný zlepšující se trend, kdy tržby rostou při zachování nákladů 

na stejné cenové hladině. Položky ostatních nákladů nebyly modifikovány, jelikož hlavní 

riziko pesimistické varianty spočívá ve snížení počtu zákazníků provázeném snížením 

tržeb. 

Konečný výsledek hospodaření po zdanění a odečtení nákladových úroků vykazuje 

samozřejmě také zápornou částku v letech 2017-2021, která za první rok dosahuje výše  

-404 461 Kč a v roce 2021 je sice kladná, ovšem téměř celá její výše je věnována krytí 

ztráty z minulých let..  

I přes rostoucí tendenci tržeb by tak majitel musel zvážit setrvání podniku na trhu. 
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7.2. OPTIMISTICKÁ VARIANTA 

Naopak optimistická varianta by měla znamenat velmi positivní následky pro výsledek 

hospodaření podniku Willpower. Kalkulované zvýšení návštěvnosti je opět 20% oproti 

variant reálné. 
Tabulka 42: Rrozvaha za jednotlivé roky provozu – optimistická  varianta – AKTIVA 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 

Aktiva celkem  2 587 925       2 783 717       3 268 351      
 

4 253 360      
 

5 555 193      
Pohledávky za upsaný ZK  -       -       -       -       -      
Douhodobý majetek  2 134 500       1 883 425       1 420 069       956 713       493 356      

Dlouhodobý nehm.maj.  52 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Zřizovací výdaje  40 000       30 000       30 000       30 000       30 000      
Software  12 000       -       -       -       -      

Dlouhodobý hmot.maj.  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      
Samostatné movité věci  2 082 500       1 853 425       1 390 069       926 713       463 356      

Dlouhodobý fin.maj.  -       -       -       -       -      
Oběžná aktiva 453 425      900 292      1 848 282      3 296 647      5 061 837      

Zásoby  88 344       97 178       106 896       117 586       129 344      
Zboží  88 344       97 178       106 896       117 586       129 344      

Dlouhod. pohledávky  -       -       -       -       -      
Krátkod.pohledávky  70 000       -       -       -       -      

Pohled. z obch. vztahu  70 000       -       -       -       -      
Krátkod.fin.maj. 295 081      803 113      1 741 386      3 179 061      4 932 492      

Peníze pokladna  2 000       5 000       7 000       10 000       10 000      
Účty v bankách 293 081      798 113      1 734 386      3 169 061      4 922 492      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      
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Tabulka 43: Rrozvaha za jednotlivé roky provozu – optimistická  varianta – PASIVA 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Pasiva celkem  2 587 925       2 783 717       3 268 351       4 253 360       5 555 193      
Vlastní kapitál  829 581       1 555 253       2 513 249       3 686 239       5 191 902      

Zakladní kapitál  100 000       100 000       100 000       100 000       100 000      
Kapit.fondy   -       -       -       -       -      
Rezervní fond  20 000       20 000       20 000       20 000       20 000      
VH min.let  -       709 581       1 435 253       2 393 249       3 566 239      

Nerozdělený zisk min. let  -       709 581       1 435 253       2 393 249       3 566 239      
Neuhrazená ztráta min.let  -       -       -       -       -      

VH běžného úč.obd +/-  709 581       725 672       957 997       1 172 990       1 505 663      
Cizí zdroje  1 758 344       1 228 464       755 101       567 120       363 291      

Rezervy  -       -       -       -       -      
Dlouhodobé závazky  600 000       300 000       -       -       -      
Krátkod. závazky  158 344       97 178       106 896       117 586       129 344      

Závazky z obch. vztahu  88 344       97 178       106 896       117 586       129 344      
Dohadné účty pasivní  70 000       -       -       -       -      

Bankovní úvěry a výp.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      
Bankovní úv.dlouhod.  1 000 000       831 286       648 205       449 534       233 946      

Časové rozlišení  -       -       -       -       -      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z rozvahy optimistické varianty lze na straně aktiv pozorovat nárůst hodnoty zásob, tedy 

zboží, jelikož optimistická variant počítá s 20% zvýšením návštěvnosti proti variantě 

reálné. 

Pasiva vykazují vysoké položky nerozděleného zisku minulých let a výsledku 

hospodaření za běžné účetní období. 

Rovněž majitel podniku po vložení svých vlastních finančních rostředků na vybavení, 

které bylo zakoupeno před samotným zahájením provozu, může tuto zapůjčenou částku 

sám sobě začít vyplácet od prvního roku fungování a celou částku je možné zpět vyplatit 

po dvou letech provozu. 
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Tabulka 44: Výkaz zisku a ztráty – optimistická  varianta 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 
Tržby za služby  5 137 181       5 650 899       6 215 989       6 837 588       7 521 347      
Tržby za zboží  194 357       213 792       235 172       258 689       284 558      
Výkonová spotř.  1 610 044       1 453 178       1 462 896       1 473 586       1 485 344      
Osobní náklady  2 540 640       2 990 880       3 296 400       3 682 320       3 987 840      
Odpisy DHM  229 075       463 356       463 356       463 356       463 356      
Provozní VH  951 779       957 277       1 228 508       1 477 015       1 869 364      
Nákladové úroky  75 753       61 386       45 796       28 879       10 521      
Finanční VH -75 753      -61 386      -45 796      -28 879      -10 521      
VH před 
zdaněním  876 026       895 891       1 182 712       1 448 136       1 858 843      

Daň z příjmu  166 445       170 219       224 715       275 146       353 180      
VH po zdanění  709 581       725 672       957 997       1 172 990       1 505 663      
Čistý obrat za 
úč.obd.  5 331 538       5 864 692       6 451 161       7 096 277       7 805 904      

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky hodnot výkazu zisku a ztráty při optimistické variantě lze vyčíst převis tržeb 

nad náklady již v prvním roce fungování. Je tak patrné, že výsledek hospodaření se 

nachází v černých číslech již od roku 2017 a to i po odečtení nákladů na úvěr a daně 

z příjmu.  

I přes vysoké počáteční náklady v roce 2017 tak výsledek hospodaření dosahuje kladné 

hodnoty 709 581 Kč. Další roky jsou opět ve znamení navyšování této hodnoty až na 

částku 1 505 663 v roce 2021. 

Byly rovněž navýšeny položky osobních nákladů. Jakožto nákladů na lidské zdroje a 

zvýšeny náklady na nákup zboží v rámci výkonové spotřeby. 

Při dosažení těchto výsledků by podnik mohl uvažovat o možnosti investic do inovací a 

zařízení, či do otevření nové pobočky. Mohlo by dojít k naplnění některých strategických 

cílů společnosti dříve než bylo stanoveno. 
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8. ANALÝZA RIZIK 

V podnikatelském záměru je velmi důležité stanovit rizika, která mohou nastat při 

zavádění nebo v průběhu provozu společnosti. Analýza těchto rizik může pomoci 

vlastníkům společnosti tyto rizika zvážit a pokud je to možné, tak jim předcházet.  

Pro lepší přehled závažnosti jednotlivých rizik byla sestavena tabulka pravděpodobnosti 

výskytu rizik s jejich závažností a dopadem na podnik v případě projevu rizika. 

Byla zvolena pětistupňová škála hodnocení závažnosti Z a pravděpodobnosti rizika R. 
Tabulka 45: Tabulka analýzy rizik 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika - R 

Závažnost následků - Z 

Zanedbatelná 

1 

 

= 4 

Nevýznamná 

2 

Lehká 

3 

Těžká 

4 

Kritická 

5 

 

 

5 Vysoce pravděp. 5 10 15 20 25 

4 Velmi pravděp. 4 8 12 16 20 

3 Pravděpodobné 3 6 9 12 15 

2 Málo pravděp. 2 4 6 8 10 

1 Nepravděpodobné 

výskyt 

1 2 3 4 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové hodnoty byly vypočteny jako násobek pravděpodobnosti R a závažnosti 

následků Z. Byly stanoveny rozmezí pro jednotlivé skupiny celkových hodnot. 

Tabulka 46: Meze rizik a rizikové skupiny a jejich popis 

Skupina Hodnota Komentář 

I.skupina 15-25 Nepřijatelné riziko – činnost nesmí být započata nebo 

v ní pokračováno, dokud nebude riziko odstraněno 

II.skupina 7-14 Nežádoucí riziko – jsou nutná bezpečnostní opatření a 

kontrola jejich dodržení.  

III.skupina 4-6 Přijatelné riziko – nepříliš významné riziko, je třeba jej 

monitorovat a kontrolovat. 

IV.skupina 1-3 Akceptovatelné riziko – nejsou potřeba žádná zvláštní 

opatření 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivá rizika rozdělená do tří oblastí – Technická 

rizika, Finanční rizika a rizika Obchodní. 

Z tabulky je patrné ze většina rizik se dle rozmezí nachází ve III. skupině, tedy skupině 

rizik, která představuje nepříliš významné riziko. I přes tuto skutečnost je třeba tyto rizika 

monitorovat a provádět pravidelnou kontrolu.  

Pro skupinu IV není třeba zavádět žádná speciální opatření, jelikož tato rizika jsou 

akceptovatelná. 

V tabulce ovšem vystupují i rizika, která jsou součástí II. skupiny. Rizika této skupiny 

lze považovat za nežádoucí a je nutné pro tyto rizika podniknout kroky, které budou 

znamenat opatření, kterými by se měla společnost těmto rizikům vyhnout. Tato rizika a 

návrhy opatření budou uvedena v další části textu. 

V ani jednom případě celková úroveň rizika nepřesáhla kritickou úroveň. 
 
Tabulka 47: Hodnocení pro stanovená rizika 

Riziko Pravděpodobnost 

výskytu rizika  

R 

Závažnost 

následků 

Z 

Celková hodnota 

Technická rizika 

Riziko nedodržení termínu 3 3 9 

Finanční rizika 

Zamítnutí úvěru 1 5 5 

Neschopnost splácení úvěru 1 5 5 

Investiční riziko 2 4 8 

Špatná cenová politika 1 4 4 

Zvýšení DPH 1 3 3 

Obchodní rizika 

Špatný odhad situace na trhu 2 5 10 

Zvyšující se konkurence 3 2 6 

Nedostatečné využití kapacit 2 3 6 

Špatné stanovení rozpočtu 2 3 6 

Zdroj : Vlastní zpracování 
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8.1. RIZIKA TECHNICKÁ 

Nedodržení termínu 

(Celková hodnota rizika 9 = II.skupina) 

Toto riziko je spojené s nedodržením termínu základních rekonstrukčních prací v objektu, 

kde bude probíhat provoz společnosti. Nedodržením data předání, může být opožděno 

samotné otevření podniku, což je spojeno s velkými ztrátami na nákladech a tržbách. 

Pravděpodobnost rizika byla vyhodnocena hodnotou 3, tedy jako riziko pravděpodobné, 

a závažnost rizika rovněž hodnotou 3, což znamená lehkou závažnost. Hlavně se jedná o 

propagační materiály propagující datum otevření podniku. Tyto matriály by tak nebyly 

aktuální a potenciálním zákazníci by byli zklamáni ještě před samotným nákupem 

produktu. 

• Doporučení pro riziko: 

Bylo by vhodné se proti tomuto riziku krýt smlouvou se společností, která bude provádět 

rekonstrukční práce. Například zahrnout do smlouvy penále za každý den prodlení, či 

jednorázovou pokutu při nedodržení termínu. Otázkou v tomto případě je ochota firem 

přistoupit na tuto smlouvu. 

Jednodušším řešením by možná bylo počkat s vyhotovením letáků a plakátů do termínu, 

kdy budou rekonstrukční práce ukončeny a prostory předány. V tomto případě bude 

ovšem nutno přihlédnout k tomuto faktu ve finančních výkazech, kde nebude moci být 

kalkulováno s celým rokem provozu. 

8.2. RIZIKA FINANČNÍ 

Investiční riziko 

(Celková hodnota rizika 8 = II.skupina) 

Tímto typem rizika jsou postiženy všechny investiční projekty. Jde o návratnost investice 

vložené do podnikání a její návratnost v časovém horizontu. Dále je velmi podstatné, 

jestli podnik bude i nadále rentabilní a jak velký zisk vlastníkům přinese.. Vzhledem k 

tomu, že naše společnost bude nabízet služby, je přesnost předvídání výnosů velmi 

obtítžná a proto by mohlo dojít ke špatnému odhadu. Špatný odhad budoucí situace by 

mohl mít pro  společnost katastrofální následky, které by mohly končit i zánikem. Je 
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nutné, abychom stanovili dostatečnou míru rizika spojenou s realizací a činností nového 

podniku. 

• Doporučení pro riziko 

Správné a co nejpřesnější výzkum před stanovením rozpočtu. Co možná nejreálnější 

stanovení předpokládané naávštěvnosti a poptávky po nabízených produktech. Pečlivé 

zpracování výkazů a zvážení výsledků finanřního zhodnocení, které mohou poukázat na 

úskalí, které mohou podnik zaskočit v průběhu fungování. 

8.3. RIZIKA OBCHODNÍ 

Špatný odhad situace trhu 

(Celková hodnota rizika 10 = II.skupina) 

Velmi významné riziko, které může mít v případě jeho podcenění až fatální následky pro 

podnik je riziko špatného odhadu situacce trhu. Toto riziko do jisté míry souvisí s rizikem 

uvedeným v předchozím bodě, tedy s rizikem investičním. 

Může nastat situace, že lidé nebudou jevit zájem o nabízené služby a s tím je spojené 

snížení návtěvnosti a naplnění scénáře pesimistické varianty. Problém nemusí být 

způsoben jen nezájmem spotřebitelů o nabízené produkty, ale rovněž zhoršením 

ekonomické situace, kdy lidé utrácí pouze za statky, které pro ně mají zásadní charakter. 

Lidé mohou využít substitutů, které nabízí konkurence či využít neplacených možností 

sportovního vyžití – jízda na kole, street-workoutové hřiště, běh, atd. 

• Doporučení pro riziko 

Pečlivé zvážení investice, a detailně zpracovaný podnikatelský plán a jeho výkazy. 

Podrobná analýza situace trhu a zákazníků,  námět, který bude znamenat konkurenční 

výhodu, za kterou budou lidé ochotni zaplatit a vytrvat v jejím nákupu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo využít výsledky z analýzy současného stavu a za pomoci 

vyhotovených finančních analýz výkazu sestavit podnikatelský plán pro založení nového 

podnikatelského subjektu, který by tak byl schopen co nejpřesněji vyhovět aktuální 

situaci na trhu a díky zavedeným inovacím dosahovat zisku pro jeho vlastníka. 

V diplomové práci bylo využito vlastních poznatků a načerpaných zkušeností, které byly 

získány za dobu, po kterou sportovní centra jako aktivní sportovec navštěvuji 

Sekundární cíl spočíval ve stanovení a vyhodnocení rizik, které mohou nastat při 

nesprávném odhadu či zacílení. Pro tyto rizika byla vypracována jejich analýza, která 

poukázala na jejich závažnost a pro rizika, která by mohla znamenat při svém projevu 

problém závažnějšího charakteru, byla sepsána doporučení. Zároveň byla vytvořena 

optimistická a pesimistická varainta vývoje, která by mohla nastat při projevu účinku 

těchto rizik a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. 

Na základě finančních ukazatelů rentability a likvidity, které byly vypočteny v kapitole 

finančního zhodnocení lze říci, že podnik již od prvního roku vykazuje vysokou 

výkonnost a to i přes zatížení vysokými náklady při zavádění společnosti, spojených 

zejména s nákupem vybavení a náklady na marketingovou propagaci. V následujících 

letech pak dále narůstá hodnota zisku, který podnik každoročně generuje. 

Z hodnot výkazů a také z hodnot ukazatelů fiančního zhodnocení lze usoudit, že v případě 

správného odhadu tržní situace a předopkládané návštěvnosti sportovního centra, bude 

podnik schopný splácet svoje závazky a neměl by být tak ohrožen platební insolvencí. 

Nejdůležitějším výkazem pro podnik WIllpower je bezesporu výkaz zisku a ztrát, který 

byl vyhotoven velmi detailně za první tři roky provozu, a který poukazuje na faktory 

ovlivňující jeho výši daném účetním období. 

Pesimistický scénář vývoje zobrazuje v zahajovací rozvaze a rovněž v meziročním 

výkazu zisku možnost rozvržení položek a vývoj společnosti při dopadu některého ze 

závažnějších rizik. Je patrné, že při pesimistické variantě by jednatel sám musel finančně 

vyvážit ztrátu z prvních čtyř let, což by mohlo být velmi náročné a zisk by se dostavil až 

v šestém roce provozu. V tomto případě by musel majitel podniku zvážit variantu 

dotování ztráty nebo ukončení provozu. 
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Optimistická varianta naopak téměř naprosto potírá nutnost finančního příspěvku majitele 

společnosti, a také poukazuje na téměř okamžitou možnost vyplacení investované částky 

nazpět. V případě optimistické varianty by podnik mohl daleko více investovat do dalších 

inovací, zlepšovat a inovovat vybavení a také uvažovat o otevření nové pobočky 

v hlavním městě Praze. 

Analýza rizik odhalila některá rizika představující hrozbu. Pro rizika vyhodnocená jako 

nežádoucí byla stanovena odpovídající doporučení, která by mohla vést k prevenci jejich 

výskytu. Některé jevy ovšem nelze s naprostou jistotou předpovědět a tak je 

pravděpodobnost jejich výskytu i přes dokonale sestavené prognózy stále poměrně 

vysoká. 

Ze strategické analýzy a z hodnot uvedených výkazů finančního plánování a následného 

finančního zhodnocení lze usoudit, že podnik, pro který byl vypracován podnikatelský 

plán, by při očekávaném vývoji trhu a stabilitě tržních faktorů měl být reálně schopný 

čelit konkurenčnímu prostředí a vyhovět požadavkům trhu. Investice do realizace tohoto 

záměru je tak opodstatněná a cíl práce byl tak splněn. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Splátkový kalendář 

Měsíc 
Výše 

nesplaceného 
úvěru 

Úrok Splátka Úmor Nesplacená 
částka 

1  1 000 000       6 833       20 372       13 539       986 461      
2  986 461       6 741       20 372       13 631       972 830      
3  972 830       6 648       20 372       13 725       959 105      
4  959 105       6 554       20 372       13 818       945 287      
5  945 287       6 459       20 372       13 913       931 374      
6  931 374       6 364       20 372       14 008       917 366      
7  917 366       6 269       20 372       14 104       903 262      
8  903 262       6 172       20 372       14 200       889 063      
9  889 063       6 075       20 372       14 297       874 766      

10  874 766       5 978       20 372       14 395       860 371      
11  860 371       5 879       20 372       14 493       845 878      
12  845 878       5 780       20 372       14 592       831 286      

2017    75 753       244 467       168 714        
13  831 286       5 680       20 372       14 692       816 594      
14  816 594       5 580       20 372       14 792       801 802      
15  801 802       5 479       20 372       14 893       786 909      
16  786 909       5 377       20 372       14 995       771 913      
17  771 913       5 275       20 372       15 098       756 816      
18  756 816       5 172       20 372       15 201       741 615      
19  741 615       5 068       20 372       15 305       726 311      
20  726 311       4 963       20 372       15 409       710 902      
21  710 902       4 858       20 372       15 514       695 387      
22  695 387       4 752       20 372       15 620       679 767      
23  679 767       4 645       20 372       15 727       664 040      
24  664 040       4 538       20 372       15 835       648 205      

2018    61 386       244 467       183 081        
25  648 205       4 429       20 372       15 943       632 262      
26  632 262       4 320       20 372       16 052       616 210      
27  616 210       4 211       20 372       16 161       600 049      
28  600 049       4 100       20 372       16 272       583 777      
29  583 777       3 989       20 372       16 383       567 394      
30  567 394       3 877       20 372       16 495       550 899      
31  550 899       3 764       20 372       16 608       534 291      
32  534 291       3 651       20 372       16 721       517 570      
33  517 570       3 537       20 372       16 836       500 734      
34  500 734       3 422       20 372       16 951       483 784      
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35  483 784       3 306       20 372       17 066       466 717      
36  466 717       3 189       20 372       17 183       449 534      

2019    45 796       244 467       198 671        
37  449 534       3 072       20 372       17 300       432 234      
38  432 234       2 954       20 372       17 419       414 815      
39  414 815       2 835       20 372       17 538       397 278      
40  397 278       2 715       20 372       17 658       379 620      
41  379 620       2 594       20 372       17 778       361 842      
42  361 842       2 473       20 372       17 900       343 942      
43  343 942       2 350       20 372       18 022       325 920      
44  325 920       2 227       20 372       18 145       307 775      
45  307 775       2 103       20 372       18 269       289 506      
46  289 506       1 978       20 372       18 394       271 112      
47  271 112       1 853       20 372       18 520       252 592      
48  252 592       1 726       20 372       18 646       233 946      

2020    28 879       244 467       215 588        
49  233 946       1 599       20 372       18 774       215 173      
50  215 173       1 470       20 372       18 902       196 271      
51  196 271       1 341       20 372       19 031       177 240      
52  177 240       1 211       20 372       19 161       158 078      
53  158 078       1 080       20 372       19 292       138 786      
54  138 786       948       20 372       19 424       119 363      
55  119 363       816       20 372       19 557       99 806      
56  99 806       682       20 372       19 690       80 116      
57  80 116       547       20 372       19 825       60 291      
58  60 291       412       20 372       19 960       40 331      
59  40 331       276       20 372       20 097       20 234      
60  20 234       138       20 372       20 234       0      

2021    10 521       244 467       233 946        
Celkem    222 335       1 222 335       1 000 000        

Zdroj: Vlastní zpracování 


