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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro zaloţení nutriční 

poradny ve mEstE Olomouc. V první části jsou vypracována teoretická východiska pro 

podnikatelský plán a následnE se práce vEnuje analýzám a segmentaci trhu. Na základE 

takto získaných informací je zpracován samotný návrh podnikatelského plánu.  

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the elaboration of a business plan for the establishment of 

a   nutrition center in Olomouc. In the first part, there are elaborated the theoretical 

starting points for the business plan, and then the thesis deals with analyses and  

a segmentation of the market. Based on this information the proposal of the business 

plan is elaborated. 
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ÚVOD 

 

V mé diplomové práci se budu zabývat podnikatelským plánem pro zaloţení nutriční 

poradny. K výbEru tohoto tématu mE vedlo hned nEkolik vEcí. Za prvé, skutečnost, ţe 

má pUítelkynE je vystudovanou a registrovanou nutriční terapeutkou a společnE vznikla 

myšlenka vrhnout se v tomto oboru do podnikání. Proto jsem vyuţil moţnosti a vybral 

si toto téma, které by mi mohlo být nápomocné pUi zakládání podniku v praxi. 

 

Za druhé fakt, ţe nám není lhostejné, jak se vyvíjí dnešní situace a zvyšuje se počet lidí 

s nadváhou a v horším pUípadE s obezitou. Rádi bychom pUispEli jakýmkoliv dílem  

ke zlepšení zdravotní situace u tEchto lidí, a kteUí mají tu v]li a chtEjí se sebou nEco 

začít dElat. A[ uţ to je ve zlepšení svého stravování či kondice, touha po zdravEjším 

ţivotním stylu nebo nápravE zdravotního stavu.  

 

Za tUetí to, ţe máme ke sportu a celkovE ke zdravému ţivotnímu stylu velmi blízký 

vztah a m]ţeme tak motivovat ostatní k tomu, aby si dokázali, ţe vţdy je tu moţnost 

zmEnit svojí situaci k lepšímu a človEk m]ţe ţít zdravEji. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce tedy je zpracování podnikatelského plánu pro 

zaloţení nutriční poradny. Práce je rozdElena na tUi části. V první části se zabývám 

teoretickými východisky, která jsou spojená s tímto tématem. Další částí je analýza 

současného stavu neboli analýza situace na trhu, díky níţ jsem získal potUebné 

informace k poslední části práce. Touto částí je vlastní návrh Uešení tohoto tématu. 

Návrh podnikatelského plánu je vytvoUen na základE informací z teoretické a analytické 

části.  
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Vymezení problému 

 

Pod pojmem nutriční poradenství si m]ţeme pUedstavit to, kdy odborník – nutriční 

terapeut či výţivový poradce poskytuje klientovi své sluţby, které mu napomáhají v 

oblasti výţivy a také se snaţí ovlivnit jeho chování v kladném slova smyslu. 

Poradenství se netýká jen zdravé výţivy, tzn. poznání nutričních hodnot potravin, 

zamEUuje se také na léčebnou výţivu pUi r]zných onemocnEní trávicího traktu 

(onemocnEní ţaludku, onemocnEní stUev, aj.), ale také se zabývá prevencí pUed 

onemocnEními jako je napU. diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenze apod. 

NejčastEjším d]vodem proč lidé v dnešní dobE navštíví nutričního terapeuta je nadváha, 

v horším pUípadE obezita a s ní spojené výše uvedené problémy.  

 

I kdyţ je nutriční poradenství momentálnE velice rozšíUené, ne kaţdý si prošel studiem 

nutričního terapeuta a i pUesto dokáţe v tomto oboru pracovat jako výţivový poradce. 

Dnes si jiţ stačí zaplatit školení a bEhem krátké doby získáte certifikát, který Vás 

osvEdčuje napU. k sestavování jídelníčk]. Ovšem kvantita neznamená kvalitu. Díky 

tEmto poradc]m má nutriční poradenství jako takové u mnoha lidí špatnou povEst. Proto 

bych rád vytvoUil podnikatelský plán pro zaloţení nutriční poradny, kde bude figurovat 

vystudovaná nutriční terapeutka, která se vEnuje svému oboru a nadále se vzdElává. 

Nutriční poradna se nebude zabývat jen poradenstvím, ale bude poskytovat cvičební 

lekce pro celkové zlepšení ţivotního stylu.  
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1 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro zaloţení nutriční 

poradny, která bude mít v nabídce sluţeb nejen nutriční poradenství, ale i moţnost 

pravidelných lekcí posilovacího cvičení pro začátečníky a ménE pokročilé.  

 

1.1 Dílčí cíle   

 

- zpracování analýzy současné situace na trhu, analýza konkurence, SLEPT 

analýza 

- provedení marketingové analýzy, výbEr výhodné lokality 

- vytvoUení marketingového mixu 

- sestavení finančního a organizačního plánu 

 

1.2 Metody práce 

 

Pro teoretickou část byla pouţita metoda literární rešerše. Jako zdroje literatury byly 

vybrány zejména monografie s tématem podnikatelského plánu, marketingu a analýz. 

Dále jsou zde uvedeny zákoníky, elektronické články, aj. V analytické části byly 

pouţity r]zné metody analýz a díky nim byly zjištEny informace, které byly nápomocné 

v návrhové části.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

 

V této části diplomové práce jsou popsána všechna teoretická východiska, která jsou 

spojena s podnikáním a podnikatelským plánem. Jsou zde vymezeny základní pojmy 

jako podnikatel, podnikání a podnikatelský plán. Pozornost je i vEnována analýzám, 

které se vyuţívají k vypracování podnikatelského plánu.  

 

2.1 Podnikatel 

 

Definice podnikatele podle občanského zákoníku, podle Řř/Ň01Ň Sb. Zákon občanský 

zákoník  

„§ 420 

(1) Kdo samostatnE vykonává na vlastní účet a odpovEdnost výdElečnou činnost 

ţivnostenským nebo obdobným zp]sobem se zámErem činit tak soustavnE za účelem 

dosaţení zisku, je povaţován se zUetelem k   této činnosti za podnikatele. 

(2) Pro účely ochrany spotUebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele povaţuje také 

kaţdá osoba, která uzavírá smlouvy související s   vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či pUi samostatném výkonu svého povolání, popUípadE osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

§ 421 

(1) Za podnikatele se povaţuje osoba zapsaná v obchodním rejstUíku. Za jakých 

podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstUíku, stanoví jiný zákon. 

(2) Má se za to, ţe podnikatelem je osoba, která má k podnikání ţivnostenské nebo jiné 

oprávnEní podle jiného zákona. 

§ 422 

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právnE jedná pUi svém podnikání pod vlastním 

jménem; pUipojí-li k nEmu dodatky charakterizující blíţe jeho osobu nebo obchodní 

závod, nesmí být klamavé.“ (6) 
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Podnikatel má mnoho dalších definic. NapU. „Osoba, která pUi realizaci podnikatelské 

činnosti zhodnocuje vlastní kapitál a současnE podstupuje riziko jeho ztráty.“ (1) 

 

2.2 Podnikání 

 

Na pojem podnikání m]ţeme nahlíţet z nEkolika r]zných hledisek, která se promítají do 

definice tohoto pojmu. 

 

 Z ekonomického pohledu je to popisováno tak, ţe podnikatelé mají určitý vliv 

na celkový ekonomický systém tím, jak jednají a co tím vzniká. Ekonom bere 

podnikání jako činnost, která vyuţívá výrobní faktory a snaţí se o zvýšení jejich 

hodnoty.  

 Z psychologického hlediska je podnikání činnost, kterou chceme dElat  

z osobních d]vod]. D]vod] jako nEco si zkusit, dosáhnout nEčeho či splnit si 

sv]j sen.  

 Sociální pohled na vEc je takový, ţe je to snaha o lepší vyuţití zdroj], tvorba 

nových pracovních míst, díky nimţ se všechny zainteresované strany dočkají 

úspEchu. 

 

VEtšina definicí se ale shodne na určitých rysech, které jsou pUi podnikání d]leţité: 

 organizace 

 kreativita 

 novost 

 bohatství 

 pUejímání rizika 

 

Díky tEmto společným rys]m m]ţeme pojem podnikání definovat takto: „Proces 

vytvoUení nEčeho nového a hodnotného na základE vynaloţení úsilí a času, se kterým 

souvisí i pUevzetí finančního, psychického a společenského rizika. Výsledkem celého 

procesu je nárok na výslednou odmEnu v podobE penEţního a osobního uspokojení.“ (1) 
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2.3 Právní formy podnikání 

 

Existuje nEkolik právních forem podnikání. PUi výbEru musí podnikatel zohlednit 

všechny výhody a nevýhody, zaleţí pouze na nEm, kterou formu si vybere. Avšak toto 

rozhodnutí je velice d]leţité, protoţe i kdyţ jde forma podnikání zmEnit, tak je poté 

nákladná a pUináší r]zné komplikace. V obchodním zákoníku najdeme podnikání 

fyzických a právnických osob. (Ň) 

 

2.4 Základní právní formy: 

 „Osoba samostatnE výdElečnE činná (OSVČ)“ (fyzická osoba = ţivnostník) 

 obchodní společnosti: 

o osobní: 

 veUejná obchodní společnost 

 komanditní společnost 

o kapitálové 

 společnost s ručením omezeným 

 akciová společnost 

 druţstva 

 státní podniky 

 ostatní společnosti (3) 

 

2.4.1 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

 

Je to kapitálová obchodní společnost, zákonem o obchodních korporacích je stanovena 

takto: „Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíţ dluhy ručí společníci 

společnE a nerozdílnE do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu 

zapsaného v obchodním rejstUíku v dobE, kdy byli vEUitelem vyzváni k plnEní.“ 
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Tato právní forma společnosti je jednou ze základních a často vyuţívaných. Zaloţena 

m]ţe být jednou či více osobami. Oproti minulosti se zmEnila minimální výše vkladu 

na 1 Kč. Ručení společníku je omezené do výšky jejich nesplacených vklad]. 

Minimální výše základního kapitálu zde není stanovena a zaleţí tedy na výšce vklad] 

všech společník]. „Společník splní vkladovou povinnost ve lh]tE určené společenskou 

smlouvou, nejpozdEji však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od pUevzetí vkladové 

povinnosti za trvání společnosti.“ Co se týče zisku, který je určen valnou hromadou  

k rozdElení, tak si ho společníci rozdElí v pomEru svých podíl], pokud není určeno 

smluvnE jinak.  

 

Základní dokument je společenská smlouva a ta musí obsahovat: 

 

a) firmu společnosti 

b) pUedmEt nebo činnost podnikání společnosti 

c) uvedení jména a bydlištE tEch, kteUí jsou uvedeni jako společníci 

d) uvedení podíl] a práv a povinností společník]  

e) výši vklad] pUipadajících na podíly a výši základního kapitálu 

f) počet jednatel] a zp]soby jednání za společnost 

g) určení správce vkladu 

h) další údaje podle zákona 

 

Hlavním resp. nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Dále pak jednatelé, ti 

tvoUí statutární orgán, a pokud určí smlouva nebo jiný právní pUedpis, tak společnost 

zaloţí dozorčí radu, která napU. kontroluje činnost jednatel]. (7) 

 

Základní kroky k zaloţení s. r. o. 

 

1. Sepsání společenské smlouvy a následné uzavUení za pomoci notáUe 

2. Sloţení základního kapitálu nebo jeho části 

3. Získání ţivnostenských oprávnEní 

4. Zapsání do obchodního rejstUíku 

5. Registrace na finančním úUadE (8) 
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2.4.2 Ţivnostenské podnikání  

 

Základní znaky ţivnostenského podnikání: 

 soustavná činnost  

 samostatnost 

 pod vlastním jménem 

 vlastní odpovEdnost 

 účelem je dosaţení zisku 

 dodrţení podmínek ţivnostenského zákona (1) 

 

Fyzická osoba (FO), v souvislosti s podnikáním je spojována s pojmem „Osoba 

samostatnE výdElečnE činná (OSVČ).“ Typický pUíklad je ţivnostník, soudní znalec, 

samostatný zemEdElec a další. Pokud chce FO podnikat, tak je povinna získat 

ţivnostenské či jiné oprávnEní, které ji k podnikatelské činnosti svoluje. (2) 

 

Podmínky pro získání ţivnostenského oprávnEní 

 

Pokud chce FO získat ţivnostenské oprávnEní, musí splnit určité podmínky, které jsou 

stanoveny ŢZ. Pokud splOuje FO všechny tyto podmínky, tak to musí být, jak pUi 

zakládání oprávnEní, tak i po celou dobu podnikání ţivnostníka. Pokud by nEjakou  

z podmínek ţivnostník pUestal splOovat, je to d]vod k pUerušení činnosti či dokonce ke 

zrušení oprávnEní. 

 

Jsou dva typy podmínek všeobecné a zvláštní. 

 

Všeobecné podmínky jsou tyto: 

 dosaţení plnoletosti 

 zp]sobilost k právním úkon]m 

 bezúhonnost 

 

Zvláštní podmínky: 

 splnEní odborné nebo jiné zp]sobilosti 
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 rozlišení podle druhu ţivnosti 

 podmínky se liší u konkrétních ţivností – Uemeslná, vázaná, koncesovaná (1) 

 

Druhy ţivností podle odborné zp]sobilosti 

 

Ohlašovací ţivnosti – ke vzniku a k provozu musí být ohlášeny, osvEdčují se pomocí 

výpisu ze ţivnostenského rejstUíku.  

 

 Temeslné ţivnosti – podmínkou k této ţivnosti je vlastnit výuční list, maturita  

v oboru, diplom v oboru nebo šestiletá praxe. Pro pUíklad m]ţeme zmínit 

klempíUství, zednictví, hostinská činnost, opravy či revize. 

 Vázané ţivnosti – podmínkou je prokazatelná odborná zp]sobilost, která je 

určena pUílohou ţivnostenského listu. NapUíklad účetní, maserské sluţby, 

provozování autoškoly, atd. 

 Volná ţivnost – ţivnostník k této ţivnosti nepotUebuje ţádnou odbornou 

zp]sobilost, nazývá se „Výroba, obchod a sluţby neuvedené v pUílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona“. Ţivnostník si vybere ze seznamu Ř0 činností pouze ty, 

které bude provozovat. M]ţe to být velkoobchod a maloobchod, fotografické 

nebo ubytovací sluţby. 

 

Koncesované ţivnosti – tyto ţivnosti jsou zakládány na základE správního rozhodnutí  

a také se osvEdčují výpisem ze ţivnostenského rejstUíku. Podmínky, které musí být 

splnEny, jsou odborná zp]sobilost a také se musí k této koncesi pozitivnE vyjádUit 

pUíslušný orgán státní správy. PUíklad je provoz pohUební sluţby, cestovní kanceláUe 

anebo taxisluţba. (2) 

 

2.5 Podnikatelský plán 

 

Podnikatelské plány vznikají nejen pUi tom, kdyţ podnikatelé zahajují své podnikání, ale 

také ho mohou zpracovat jiţ existující podniky, které rozšiUují svojí oblast podnikání. 

Podnikatelský plán je tedy písemný dokument, jenţ je brán jako koncepce podniku nebo 
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jeho část, které jsou budovány. Podnikatel]m má pomoci v začátcích jejich 

podnikatelské činnosti nebo pozdEji pUi Uízení jeho jiţ rozšíUených podnikatelských 

aktivit.  

 

V dokumentu najdeme cíle, kterých chce podnikatel dosáhnout v určitém časovém 

horizontu, které následnE m]ţe pouţít pUi kontrole jeho úspEšnosti. M]ţe porovnat své 

plány a reálnou situaci. Tento plán je taktéţ d]leţitý pro získání finančních zdroj], 

jelikoţ právE ten m]ţe pomoci pUi pUesvEdčování investor] o zap]jčení finančních 

prostUedk] do daného podnikání. Musí je pUesvEdčit o tom, ţe se jim jejich investice do 

podniku vyplatí. Taktéţ se podle tohoto dokumentu vytváUejí podmínky, za nichţ se 

investor zúčastní samotného podnikání. (4) 

 

2.5.1 Struktura podnikatelského plánu 

 

Struktura a obsah plánu není nijak standardnE stanovena. InvestoUi mohou poţadovat 

r]zný rozsah, napU. soukromí investoUi nebudou tolik lpEt na dalších dokumentech  

a informacích tak jako banka, mnoho z nich z časové nouze uvítá zpracovaný 

podnikatelský plán pouze jako prezentaci. Avšak plán by se mEl Uídit aspoO základními 

body. 

1. titulní list 

2. obsah 

3. úvod, účel a pozice dokumentu 

4. shrnutí 

5. popis podnikatelské pUíleţitosti 

6. cíle firmy a vlastník] 

7. potenciální trhy 

8. analýza konkurence 

9. marketingová a obchodní strategie 

10. realizační projektový plán 

11. finanční plán 

12. hlavní pUedpoklady úspEšnosti projektu, rizika projektu 

13. pUílohy  
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Titulní list 

 

Udává nám základní informace o podniku, mElo by zde být uvedeno: 

- název a logo podniku (pokud je logo uţ vytvoUeno) 

- název plánu 

- jméno autora, zakladatel], datum zaloţení, atd. 

 

Obsah 

 

Po úvodním listu by mEl být zaUazen obsah podnikatelského plánu. Je to kv]li lepší 

orientaci a vyhledávání daných informací. NemEl by pUesáhnout ideálnE stránku a p]l  

a vyuţívá se v nEm tUech úrovní nadpis] pro lepší pUehlednost. 

 

Úvod, účel a pozice dokumentu 

 

V úvodu by mEly být uvedeny informace, které vyjasní účel podnikatelského plánu 

mezi autorem a čtenáUem. Jaký je jeho rozsah, účel, úplnost, aj. NapU. pokud se jedná  

o neúplnou verzi plánu 1. 1, mEl by se to potenciální investor dovEdEt, aby byl 

informován, ţe bude následovat verze 1. 2, kde se dozví podrobnEjší informace  

o určitých kapitolách plánu. 

 

Shrnutí 

 

Shrnutí by nám mElo popsat, co nás čeká v dokumentu a mElo by v nás vyvolat touhu 

dozvEdEt se více o podnikatelském zámEru, aby se potenciální investor začetl do dalších 

podrobností, které jsou v jednotlivých kapitolách. M]ţe se Uídit tEmito body: 

 

- Jaké produkty budeme poskytovat? 

- Proč jsme lepší neţ konkurence? Jaké máme výhody? V čem jsou naše produkty 

lepší? 

- Okomentování trhu, konkurence 

- Popis klíčových osob a jejich úspEch] (10) 
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- Popis financování 

 

Shrnutí se zpracovává aţ na závEr, kdyţ uţ máme plán hotový, aby se d]leţité 

informace z celého plánu zhustili na co nejmenší počet stran. 

 

Popis podnikatelské činnosti 

 

Po širším pUedstavení a popsání podnikatelského plánu, následují jednotlivé kapitoly, 

které ho popíší podrobnEji. V této kapitole bude objasnEná pUíleţitost, jak jí vidí 

samotný podnikatel. Ten potUebuje pUesvEdčit investory, ţe pro jeho zámEr je vhodný 

okamţik a on je ta pravá osoba, která ho m]ţe realizovat. Také zde musí popsat, kdo by 

mEl jeho produkt potUebovat a jak by ho zákazník vyuţil. Nejvíce nás zajímá: 

 

- popis produktu 

- konkurenční výhoda 

- uţitek produktu pro zákazníka 

 

Cíle firmy a vlastník] 

 

Zde nám jde o to, abychom investory pUesvEdčili, ţe náš podnik má vedení  

a zamEstnance, kteUí dokáţou realizovat podnikatelský zámEr, který je prezentován. 

Pokud je touto kapitolou pUesvEdčíme, dosáhneme na poţadovaný kapitál. ZamEUujeme 

se proto na: 

 

- cíle firmy 

- cíle vlastník] a   manaţer] podniku 

- další pracovníky 

- poradce (10) 
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Potenciální trhy 

 

Investory zajímají fakta o potenciálních trzích, a jestli se na nich dokáţeme uplatnit. My 

tedy provedeme analýzu trhu a chceme dokázat jejich existenci. Informujeme o: 

 

- celkovém trhu 

- cílovém trhu 

 

Celkový trh nám ukazuje naše moţnosti, jak a kde bychom mohli produkt vyuţít. 

Nepopisujeme tedy celý trh podrobnE, ale jen ty zákazníky, kteUí: 

 

- mají z výrobku či sluţby uţitek 

- mají k tomu snadný pUístup 

- jsou ochotni za nEj zaplatit 

 

Určíme si tedy cílový trh, podle kterého pak m]ţeme lépe uspokojovat potUeby 

zákazník]. Zákazníky však musíme segmentovat, jelikoţ se nem]ţeme vEnovat všem 

jednotlivým potUebám zákazník]. Zohledníme kritéria poţadavk], produktu  

a rozdElíme zákazníky do určitých segment]. Vybereme z nich ty nejzajímavEjší a ty 

nám budou tvoUit náš cílový trh. 

Kritéria: 

 

- velikost segmentu 

- r]st segmentu 

- moţnost vymezení se konkurenčním produkt]m 

- dosaţitelnost zákazník] 

- shoda produktu a potUeb zákazník] 

- síla konkurence 

 

Po stanovení cílového trhu si o nEm musíme zjistit další informace. Provedeme tedy 

pr]zkum trhu za pomocí r]zných zdroj]. Postup m]ţe být takový: (10) 

 



24 
 

- sestavíme seznam otázek 

- sepíšeme informace, které potUebujeme, abychom mohli odpovEdEt na dané 

otázky 

- vytvoUíme dotazník, absolvujeme pohovory 

- shromáţdíme nejenom data, ale zjistíme i jaké faktory ovlivní budoucí vývoj  

a jaký to na podnik bude mít vliv 

 

Pokud neseţeneme dostatečnE spolehlivá data, napU. o velikosti celkového trhu, musíme 

pouţít odhady. PUi nich se musíme ale drţet určitých zásad, které musíme pUi jejich 

tvorbE respektovat. 

 

Analýza konkurence 

 

Analýzu začneme tím, ţe si určíme podniky, které nám konkurují. Podniky, které 

p]sobí na stejných trzích a mají obdobné výrobky, tvoUí skutečnou konkurenci. M]ţeme 

také určit potenciální konkurenty, kteUí mohou být konkurencí v budoucnosti. Hlavními 

konkurenty jsou podniky, které jsou na cílovém trhu nejvýznamnEjší. TEmto se budeme 

v analýze vEnovat a zjistíme si o nich jejich pUednosti a nedostatky. Na jejich základE si 

stanovíme konkurenční výhody všech podnik]. Musíme se však vţít do situace 

zákazníka a hodnotit podniky podle jeho pohledu na vEc.  

 

Marketingová a obchodní strategie 

 

Marketingová strategie musí zahrnovat hlavní tUi okruhy: 

- výbEr cílového trhu 

- určení trţní pozice produktu 

- rozhodnutí o marketingovém mixu 

 

VýbEr cílového trhu 

  

Jak bylo jiţ zmínEno výše, tak cílový trh vybíráme za pomoci segmentace podle 

určitých kritérií. (10) 
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Určení trţní pozice 

 

Musíme si určit, jak se náš produkt bude tváUit mezi ostatními produkty na trhu. 

Chceme, aby zákazníci brali náš produkt jako specifický oproti konkurenci, aby se 

nEjakým zp]sobem odlišoval. 

 

Rozhodnuti o marketingovém mixu 

 

Podle pUedešlých dvou okruh], které strategie Ueší, si vybereme marketingový mix. 

Máme nEkolik typ], nejznámEjší je marketingový mix 4P. Ten je tvoUen nástroji: 

 

- produkt 

- cena 

- distribuce 

- propagace 

 

Ten m]ţe být rozšíUen aţ na 7P: 

 

- politicko-společenské rozhodnutí 

- veUejné mínEní 

- lidské zdroje 

 

V praxi je dále pouţíván zákaznický marketingový mix 4C, který je orientován více na 

vztahy se zákazníkem, tvoUí ho: 

 

- zákazník 

- náklady na zákazníka 

- pohodlná dostupnost 

- komunikace (10) 
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Realizační projektový plán 

 

Dalším d]leţitým bodem je sestavení časového harmonogramu, který je brán jako 

realizační projektový plán. V tomto harmonogramu vidíme všechny činnosti a jejich 

zajištEní dodavateli. Jsou zde vypsané nejd]leţitEjší kroky, které musíme podniknout, 

milníky, kterých chceme dosáhnout a taky termíny, ve kterých chceme vše stihnout.  

K lepší pUehlednosti se vyuţívá úsečkových diagram].  

 

Finanční plán 

 

Všechny pUedešlé části jsou zde popsány pomocí čísel. Finanční plán je tvoUen 

nákladovým plánem, plánem penEţních tok], plánovaným výkazem zisku a ztráty, 

rozvahou, finanční analýzou, výpočtem bodu zvratu a dalšími. 

Začínající podnikatelé musí brát ohled na to, ţe na začátku svého podnikání musí mít 

dostatek prostUedk] na jeho rozjezd, kdy musí zaplatit prvotní náklady, neţ se dočkají 

prvních trţeb. Mezi nE patUí platby za energie, nájem aj.  

 

Hlavní pUedpoklady úspEšnosti projektu, rizika projektu 

 

V této kapitole bychom se mEli zabývat zjištEním silných a slabých stránek našeho 

podniku, vyuţitím SWOT analýzy. Dále zjistíme rizika, která hrozí pUi našem 

podnikání, a na základE této analýzy k nim zavedeme r]zná opatUení, která vedou  

k jejich sniţování či rovnou k jejich pUedcházení.    

 

PUílohy 

 

Zde najdeme r]zné dokumenty, které podnik pro zaloţení potUebuje nebo vlastní. Jsou 

to dokumenty o majitelích, o situaci na trhu, o podniku, úUední dokumenty a další. (10) 
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2.6 ůnalýza externího okolí 

 

PUi zpracování podnikatelského plánu je doporučeno vyuţít soustavu nEkolika dílčích 

analýz. V teoretické kapitole bude popsáno nEkolik z nich. KonkrétnEji to bude SLEPT 

analýza, Porterova analýza pEti konkurenčních sil a SWOT analýza. Také je potUeba 

analyzovat zákazníky, dodavatele, konkurenty a trh, na který chceme cílit, a na jeho 

vývoj. 

 

2.6.1 SLEPT analýza 

 

Tato analýza se zamEUuje pUedevším na širší okolí podniku. Proto se také nazývá 

„analýzou širšího vnEjšího prostUedí“. Za její pomoci bychom mEli poodhalit budoucí 

vývoj vnEjšího prostUedí našeho podniku. Skládá se z pEti oblastí (označující se pomocí 

prvních písmen z anglických slov), kterým je potUeba se v této analýze vEnovat.  

 

 S (Social) – Sociální faktory 

 L (Legal) – Legislativní faktory 

 E (Economic) – Ekonomické faktory 

 P (Political) – Politické faktory  

 T (Technological) – Technologické faktory 

 

Sociální faktory 

 

Faktor], které mají vliv pUi rozhodování o naší podnikatelské strategii, je nEkolik. 

Zejména pak demografické aspekty a to jak je populace strukturována, ţivotní úroveO  

v zemi a také v okolí našeho podniku a také ţivotní styl populace.  

 

Právní faktory 

 

Legislativní faktory ovlivOují podnikání velkou mErou, jelikoţ je ovlivnEno velkým 

mnoţstvím zákon], vyhláškami a naUízeními vlády. Na podnikatele to m]ţe mít velký 
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vliv, jelikoţ i neúmyslné nedodrţování tEchto zákon] jim m]ţe zp]sobit velké 

problémy. MEli bychom se nejvíce zaobírat tím, jak se budou zákony, normy aj. vyvíjet 

a jaké to s sebou pUinese d]sledky a jak to ovlivní naše podnikání.   

 

Ekonomické faktory 

 

Zde nás, z pohledu SLEPT analýzy, hlavnE zajímají situace na trzích jako je trh zboţí  

a sluţeb a trh výrobních faktor]. Tyto ekonomické faktory nejvíce ovlivOují jejich 

situaci: 

 celkový vývoj ekonomiky (tuzemské, evropské či svEtové – jestli je v r]stu, 

stagnaci nebo poklesu) 

 jak je na tom státní rozpočet, jak velké má stát výdaje (zdravotnictví, armáda, 

doprava, aj.) 

 míra nezamEstnanost 

 míra inflace 

 cla, danE, státní dotace, export a jeho podpora - vývoj tEchto poloţek 

 mzdy – vývoj, regulace mezd státem 

 kurz mEny – vývoj  

 

Politické faktory 

 

Ano, i politické faktory v zemi ovlivní podnikání. Všechna politická rozhodnutí totiţ 

mohou ovlivnit ekonomiku dané zemE a tím se mohou zmEnit podmínky pro podnikání 

a samotné podnikatele. Proto se zajímáme zejména o tyto politické faktory: 

 

 Volby, vítEz voleb a programy potenciálních vítEz] – zajímá nás, jak programy 

r]zných stran ovlivní nebo by mohli ovlivnit ochranu/podporu podnikání, 

regulace trhu, investice, danE, export či import, atd.  

 Jestli na určitém trhu nehrozí válka, embargo, pUírodní katastrofy 

 Jestli m]ţeme očekávat nEjaké zmEny pUi zamEstnávání pracovník] 

 Bude se mEnit hranice d]chodového vEku? 
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 Bude se potenciální vítEz vEnovat zlepšení vzdElávacího systému či podporovat 

výchovu profesí, které jsou nedostatkové? 

 ZmEní se pUístup k environmentálním problém]m a jejich Uešení? 

 

Technologické faktory 

 

V dnešní dobE hrají technologické faktory velkou roli pUi tvorbE business plánu, 

zejména pak v IT prostUedí. Vypíšeme si d]leţité faktory, které mohou pUinášet podniku 

hrozby nebo pUíleţitosti: 

 

 Mohou to být nové komunikační či informační technologie, které zlepší 

komunikaci mezi podnikem a zákazníky nebo dodavateli 

 Technologie, které podnik m]ţe vyuţít pro své výrobky, resp. pro jejich vývoj, 

výrobu nebo distribuci – vede to k zlepšení kvality, šetUení energie, surovin, 

zvyšování produktivity 

 Taktéţ technologie mohou pozitivnE ovlivnit ekologizaci a humanizaci práce 

 Nové technologie ovlivní také podmínky pro výkon práce, zvyšují bezpečnost, 

zlepšení kontroly výrobních proces] (4) 

 

 

2.6.2 Porterova analýza – analýza pEti sil 

 

M]ţeme jí povaţovat jako analýzu blízkého okolí podniku a odhalit za její pomoci 

pUíleţitosti nebo hrozby, které podnik zohlední pUi tvorbE business plánu či strategie. 

Tzv. model pEti sil vytvoUil E. Porter, který se zamEUuje na analýzu tEchto bod]: 

 Ueší riziko vstupu nových potenciálních konkurent] 

 rivalitu mezi podniky, které jsou na trhu 

 vyjednávací síly kupujících 

 vyjednávací síly dodavatel] 

 hrozby substitut] 
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Obrázek 1: Porter]v model pEti sil (zdroj: vlastní zpracování dle (5)) 

 

Potenciální konkurenti 

 

Jsou to podniky, které v momentální dobE nejsou našimi pUímými konkurenty, ale 

mohou se jimi stát. StupeO rizika vstupu tEchto konkurent] do mikrookolí ovlivOuje 

ziskovost podnik], ale také pUíleţitost k tomu, aby podniky uvnitU mikrookolí mohli 

zvyšovat ceny a dosáhnout tak vyšších zisk].  

 

Hrozba tEchto konkurent] tedy závisí na tom, jak velké bariéry jsou, které brání 

podniku vstoupit na trh. Podnik]m to tedy zvyšuje náklady, aby pUekonaly tyto bariéry. 

Čím vyšší tyto pUekáţky jsou, tím vyšší jsou náklady. TUi základní typy bariér jsou: 

 zákazníkova oddanost 

 nákladové výhody 

 hospodárnost (5) 
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Rivalita v mikrookolí 

 

Pokud je v mikrookolí velká rivalita mezi podniky je to pro ziskovost tEchto podnik] 

nevýhodou, jelikoţ pokud je tato konkurenční síla v takové míUe, dochází mezi podniky 

k cenové válce. Díky tomuto se sniţuje výnos a konkurenti si navzájem limitují zisk. 

Pravým opakem je, kdyţ je tato síla slabá a podniky mohou zvyšovat ceny a generovat 

zisk. TUi faktory ovlivOující rivalitu mezi podniky: 

 struktura mikrookolí 

 podmínky pro potávku 

 velikost vstupních bariér (5) 

 
Obrázek 2: Struktura mikrookolí (zdroj: vlastní zpracování dle (5)) 
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Obrázek 3: Poptávkové podmínky (zdroj: vlastní zpracování dle (5)) 

 

Vyjednávací síla kupujících 

 

TUetí silou je smluvní síla kupujících. Pokud je smluvní síla slabá, znamená to pro 

podnik moţnost tlačit ceny nahoru a tím generovat zisk. Tyto faktory tuto sílu zvyšují: 

 mikrookolí se skládá z malých podnik] a kupující jsou velké podniky, ale  

v malém počtu; to znamená dominanci kupujících 

 kupující nakupují ve velkém mnoţství; moţnost sniţovat ceny za pomoci své 

kupní síly 

 kdyţ mohou kupující nakupovat najednou od nEkolika podnik], je-li to 

ekonomicky moţné 

 

Vyjednávací síla dodavatel] 

 

Dodavatele bereme jako hrozbu z toho d]vodu, ţe dokáţou zvyšovat cenu a to pro 

podnik znamená, ţe bu@ zaplatí zvýšení ceny, nebo sníţí kvalitu. To má za následek, ţe 

podnik ztrácí zisk. Naopak, kdyţ dodavatelé jsou slabí, dává to pUíleţitost vyuţít 

podniku sníţení ceny a zvyšování kvality. Dodavatelé jsou silnEjší pokud:  
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 prodávající výrobky dodavatel] mají málo substitut] 

 pro dodavatele není d]leţité mikrookolí podniku, mohou tak sniţovat cenu nebo 

zvyšovat kvalitu 

 jsou dodavatelé natolik rozdílní, ţe není moţnost pUejít k druhému, aniţ by to 

pro podnik neznamenalo velké mnoţství náklad], dodavatel tak má moţnost  

v podstatE udElat cokoli a podnik na to není schopen reagovat 

 

Hrozby substituty 

 

Pokud je na trhu málo substitut], znamená to pro podnik, ţe m]ţe zvýšit cenu a tím  

i zvyšovat zisk. Opakem je, ţe podnik je limitován velkým mnoţstvím substitut]  

a pUichází tak o zisk kv]li nízkým cenám. (5) 

 

2.6.3 SWOT analýza 

 

„Analýza zamEUená na sumarizaci závEr] strategické analýzy v členEní: silné stránky, 

slabiny, pUíleţitosti a hrozby. M]ţe ale také být vyuţita jako samostatná analýza, 

zamEUená na zjištEní silných stránek, slabin, pUíleţitostí a hrozeb objektu analýzy.“ 

 

Skládá se tedy ze čtyU oblastí. Název SWOT je odvozen z prvních písmen anglických 

slov, kterými jsou nazvány jednotlivé oblasti: 

 S (Strengths) – silné stránky 

 W (Weaknesses) – slabé stránky 

 O (Opportunities) – pUíleţitosti 

 T (Threats) – hrozby  

 

MEli by být respektovány určité zásady pUi tvorbE analýzy. MEla by se zamEUovat pouze 

na podstatná fakta, která jsou pro podnik „strategické“ a ovlivOují tak podnikovou 

strategii. MEla by být zpracována pro určitý účel a nemEli bychom jí tak pouţívat pro 

jinou problematiku. Taktéţ musí obsahovat d]vEryhodná fakta. Podnik, který jí 
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zpracovává, by mEl myslet na to, ţe tato analýza je správná, pokud body v ní jsou brány 

objektivnE. (13) 

 

2.7 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je sloţení r]zných marketingových nástroj], které dohromady tvoUí 

soubor, jenţ se vyuţívá k dosaţení cíl] a úspEch] na trhu, který si podnik nebo 

manaţeUi zvolí. Volba o marketingovém mixu a jeho částí patUí k marketingovému 

Uízení. 

 

Pokud chceme dosáhnout konzistentnosti mixu, mEly by všechny nástroje být v synergii 

a pokud k tomu pUidáme kvalitní podporu tEchto nástroj], jeţ je nazývána interakcí, 

čímţ je myšleno posilování značky prostUednictvím reklamy, dosáhneme tEchto cíl] 

snadnEji.  

 

Klasický marketingový mix 4P 

 

Produkt – označení produktu, jeho název, obal, vlastnosti, styl, atd. 

Cena – tvorba cen, strategie tvorby ceny, cena, atd. 

Propagace – r]zné typy reklam, marketing, komunikace, akce, atd. 

Distribuce – výbEr místa pro podnik, distribuce zboţí nebo sluţeb, doprava, atd. (1Ň) 
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3 ANALÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

 

Tato kapitola se vEnuje analýze situace na trhu, na který chce podnik vstoupit. Nutriční 

poradna se bude nacházet ve mEstE Olomouc. Provedeny budou analýzy SLEPT, 

Porterova analýza pEti konkurenčních sil a SWOT analýza.  

 

3.1 ůnalýza trhu 

 

3.1.1 Popis mEsta Olomouc 

 

MEsto Olomouc je krajským mEstem Olomouckého kraje. V roce 1055 vzniklo první 

olomoucké údElné kníţectví a taktéţ v témţe roce byla zaznamenána první zmínka  

o olomouckém hradu, která byla v KosmovE kronice. D]leţitým milníkem bylo období 

1239-1Ň46, jelikoţ to bylo pravdEpodobnE období, kdy vzniklo královské mEsto 

Olomouc. Dalším d]leţitým datem je Ň4. listopadu 1řř0, kdy se Statutární mEsto 

Olomouc stává právnickou osobou.  

 

Znakem mEsta je „v modrém poli stUíbrno-červenE šachovaná moravská orlice se zlatou 

korunkou a zbrojí a s červeným jazykem, provázená v rozích majuskulními písmeny  

S P Q O.“ V minulosti byla Olomouc brána jako hlavní mEsto Moravy, nejspíše díky 

své poloze a dalším aspekt]m jako je univerzita, kulturní, Uemeslné  

a duchovní tradice, které toto mEsto po staletí udrţuje. Tyto aspekty byly lákadlem pro 

obchodníky, umElce a další. (9) 

 

V dnešní dobE je Olomouc brána také jako studentské mEsto, jelikoţ jenom na 

UniverzitE Palackého studovalo v akademickém roce Ň015/Ň016 pUes ŇŇ tisíc student]. 

Olomouc se Uadí mezi nejlepší místa k ţití, nejen díky svému historickému jádru, které 

láká ročnE mnoho turist], ale také díky tomu, ţe je zde dobrý stav zdravotního prostUedí 

a také pUíznivé klimatické podmínky. PrávE toto historické jádro je obklopováno 47 ha 
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tzv. Olomouckými parky. V okolí najdeme stezky pro cykloturistiku a mnoho dalšího. 

Je zde i nEkolik r]znorodých sportoviš[ (zimní, fotbalový a plavecký stadion, sportovní 

hala, tenisové kurty, aj.), které jsou situovány do jednoho velkého komplexu, který se 

nachází nedaleko centra. 

Z pohledu dopravy je pro Olomouc nejvýznamnEjší silniční a vlaková doprava. 

Dopravní dostupnost je na velmi dobré úrovni. Je velmi dobUe propojena dálnicemi  

a hlavními tahy s ostatními velkými mEsty v České Republice a také následnE do 

zahraničí. Nachází se zde jeden z d]leţitých vlakových uzl]. MEstská doprava je 

zajiš[ována Integrovaným dopravním systémem Olomouckého kraje. (11) 

 

Základní údaje o Olomouci k 31. 12. 2015 

 

Tabulka 1: Základní údaje Olomouc (zdroj: vlastní zpracování dle (34)) 

Oficiální název statutární mEsto Olomouc 

Kraj  olomoucký 

Okres  Olomouc 

Katastrální výmEra v   ha 10 333 

Počet obyvatel 100 154 

Pr]mErný vEk 42,2   

 

Obyvatelstvo  

 

Obyvatelstvo v obci Olomouc k datu ň1. 1Ň. Ň015 je následovné: 

  

Obyvatelé ve vEku 0 - 14:       15 406  

Obyvatelé ve vEku 15 - 64:       65 731  

Obyvatelé ve vEku 65 +:       19 017  
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Graf 1: VEkové skupiny (zdroj: vlastní zpracování dle (34)) 

  

3.1.2 Vymezení ţivnosti 

 

Obory činností náleţící do ţivnosti volné podle pUílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb. 

 

 47. ZprostUedkování obchodu a sluţeb 

 74. Provozování tElovýchovných a sportovních zaUízení a organizování 

sportovní činnosti 

 78. Poskytování sluţeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk] 

 

Obory činností náleţící do ţivnosti vázané podle pUílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb. 

 

 Poskytování tElovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti 

 

3.1.3 PUedmEt podnikání  

 

PUedmEtem podnikání bude zprostUedkování výţivového poradenství a provoz nutriční 

poradny, která bude spojena se zprostUedkováním cvičebních lekcí pro začátečníky  

15% 

66% 

19% 

V[ﾆﾗ┗Y ゲﾆ┌ヮｷﾐ┞ 

0-14 let 15-64 let ヶヵ ﾉWデ ; ┗ｹIW
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a ménE pokročilé. V nutriční poradnE bude docházet ke konzultacím s klienty, kteUí jí 

navštíví. To povede bu@ k další spolupráci, jako je tvorba rámcových jídelníčk] nebo 

jídelníčk] na míru a k následným konzultacím po určitých časových intervalech.  

K tomuto budou mít zákazníci moţnost vyuţití cvičebních lekcí, které budou pojaty 

jako kruhová posilovací cvičení. V tEchto lekcích se budou vyuţívat r]zné cvičební 

doplOky (bosu, činky, gymnastický míč, aj.).  

 

3.1.4 Segmentace trhu  

  

Jak jiţ bylo zmínEno, pro nutriční poradnu byla vybrána lokalita mEsto Olomouc. MEsto 

Olomouc najdeme ve východní části České Republiky, je součástí Moravy a je to 

krajské mEsto olomouckého kraje. Jeho rozloha je 10 333 ha. Ovšem pokud vezmeme  

v úvahu jako naší cílovou lokalitu celý správní obvod obce s rozšíUenou p]sobností 

Olomouc, tak rozloha této lokality činí 7ř 180 ha. V tomto správním obvodu bylo 

napočítáno k 31. 12. 2015 napočítáno 16ň Ř1ň obyvatel. Viz pUíloha č. 1. (16) 

 

Ve vybrané lokalitE nás nejvíce zajímá segment obyvatel, který se skládá z ţen ve vEku 

20-44 let. V tomto segmentu je pUibliţnE ň0 tis. potenciálních zákazník]. Do tohoto 

segmentu spadají ţeny v tEhotenství, tak i po nEm. Dále pak ţeny, které chtEjí vyuţít 

odborné poradenství pUi zmEnE ţivotního stylu, snaze o redukci hmotnosti  

a zpevnEní tEla, anebo kv]li osobním, zdravotním či pracovním problém]m.  

 

Další potenciální zákaznici by mEli být lidé ve vEku 15-ňř let, kteUí by rádi zmEnili 

ţivotní styl, zredukovali svojí hmotnost nebo by chtEli zlepšit svoji fyzickou kondici. 

Díky tomuto segmentu m]ţeme tak počítat zhruba s dalšími Ň6 tis. potenciálními 

zákazníky. Pokud odečteme skupinu ţen ve vEku Ň0-ňř let, které jsou započítané jiţ v 

prvním segmentu.   

 

Potenciální zákazník však m]ţe být kaţdý v tomto správním obvodE bez ohledu na vEk. 

A[ uţ kv]li zdravotním či osobním d]vod]m. Poradenství se však bude nejvíce 

zamEUovat na zmínEné segmenty zákazník]. 
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Za typického zákazníka poradny m]ţeme označit ţenu ve vEku mezi Ň5-50 lety, která 

chce zmEnit sv]j ţivotní styl, redukovat hmotnost nebo dosáhnout zlepšení kondice  

a postavy za pomoci zmEny stravovacích návyk] a pravidelného cvičení.  

 

3.1.5 RozdElení zákazník] podle četnosti návštEv 

 

 RozdElení pro poradenství  

 

1) VErní zákazníci 

 

Zákazníci, kteUí absolvují vstupní prohlídku a naváţou dlouhodobou spolupráci. Nechají 

si vypracovat rámcový jídelníček nebo jídelníček na míru. Docházejí na pravidelné 

konzultace výsledk] (intervaly návštEv se mEní, vţdy je to o domluvE s klientem, 

kontroly mohou být po mEsíci, tUech nebo šesti mEsících).  

 

2) Nepravidelní zákazníci 

 

Tito klienti podstoupí vstupní prohlídku, nechají si vypracovat napU. rámcový jídelníček 

a na další konzultace jiţ nepUijdou. M]ţe se stát, ţe pUijdou na konzultaci, pokud budou 

mít nEjakou nejasnost ve stravování nebo se jim pUestane daUit v dodrţování svých cíl].  

 

3) ZvEdaví zákazníci 

 

Zákazníci, kteUí si projdou vstupní konzultací. ChtEjí zjistit sv]j momentální stav nebo 

jen chtEjí zjistit o čem nutriční poradenství je. NEkteUí se pUeUadí do pUedchozích skupin 

nebo uţ další konzultace neprobEhnou.   
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 RozdElení pro cvičební lekce 

 

1) Pravidelní zákazníci 

 

Docházejí na cvičební lekce, které budou Ňx do týdne, m]ţe se stát, ţe nEkteré 

vynechají, ale ve vEtšinE pUípad] jsou s docházkou stoprocentní. 

 

2) Častí zákazníci 

 

Tito zákazníci zvládnou lekce 1x, nEkdy Ňx týdnE. VEtšinou se dostaví min. na polovinu 

lekcí za mEsíc. 

 

3) Nepravidelní zákazníci 

 

V této skupinE jsou klienti, kteUí se zúčastní lekcí nepravidelnE nEkolikrát za mEsíc, 

podle svých časových moţností. 

 

4) ZvEdaví zákazníci 

 

Skupina zákazník], která si pUijde vyzkoušet, jak lekce probíhá. Bu@ se pUemístí do 

pUedchozích skupin, nebo pUestanou lekce navštEvovat.  
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3.2 SLEPT ůnalýza 

 

V následující analýze jsou popsány všechny faktory, které ovlivOují situaci okolo 

vybraného oboru podnikání. Podnikání bude na území České Republiky, proto se 

analýza vEnuje situaci v České Republice, zejména pak mEstu Olomouc, kde by poradna 

mEla sídlit.   

 

3.2.1 Sociální faktory  

 

V dnešní dobE je nadváha, v horším pUípadE obezita spojována s ţivotním stylem velké 

části populace. Lidé mají špatnou pohybovou schopnost, problémy se svojí fyzickou  

a psychickou kondicí a celkovE se svým zdravím. Vše je zapUíčinEno tím, ţe velké 

mnoţství lidí pracuje často v sedavém zamEstnání a značné procento zamEstnanc] 

vyuţívá ke své práci jízdu autem, kde vEtšinu pracovního dne opEt prosedí. Lidé  

v tEchto pUípadech mají často špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu a tyto 

faktory vedou k jiţ zmiOovaným problém]m s nadváhou a obezitou.  

 

V roce 2014 podle World Obesity Federation neboli federace WHO, která si v roce 

Ň010 stanovila určité cíle na boj proti obezitE, by mElo do roku Ň0Ň5 být na svEtE 2,7 

miliard lidí s nadváhou a obezitou. 17% dospElých tak bude označováno za obézní  

a 170 milión] dospElých dokonce pUesáhne index BMI pUes ň5, coţ značí 2. stupeO 

obezity. Situaci se v dnešní dobE nedaUí zlepšit, jelikoţ lidé se stále častEji stravují  

v r]zných fast foodech a podléhají tak výbornému marketingu velkých potravináUských 

korporací. (19) 

 

V roce Ň01ň agentura STEN/MARK provedla pr]zkum v České Republice a zjistila, ţe 

ň4% Čech] má problém s nadváhou a 21% dokonce bojuje s obezitou. (18) 
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V následující tabulce je rozdElena obezita podle indexu BMI, který zjistíme díky vzorci: 

váha v kg/výška v m2. Obezita se rozdEluje do prvního a druhého stupnE.   

 

Tabulka 2: Rozlišení obezity podle indexu BMI (zdroj: vlastní zpracování dle (17)) 

BMI V=ｴﾗ┗= ﾆategorie ZSヴ;┗ﾗデﾐｹ ヴｷ┣ｷﾆ; 

pod 18,5   ヮﾗS┗=ｴ; ﾐWHW┣ヮWLｹ ;ﾐﾗヴW┝ｷW 

18,5   - 24,9   ﾐﾗヴﾏ=ﾉﾐｹ ヴﾗ┣ﾏW┣ｹ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ 

25   -  29,9   ﾐ;S┗=ｴ; ゲデギWSﾐ[ ┗┞ゲﾗﾆ= 

30   -  39,9   obezita ┗┞ゲﾗﾆ= 

40 a   ┗ｹIW デ[┥ﾆ= ﾗHW┣ｷデ; ┗Wﾉﾏｷ ┗┞ゲﾗﾆ= 

 

 

Sociální faktory z pohledu počtu obyvatel, jejich ţivotní úrovnE a nezamEstnanosti.  

V České Republice ţilo podle českého statistického úUadu k poslednímu prosinci Ň016 – 

10 578 ŘŇ0 obyvatel. Pr]mErná hrubá mEsíční mzda k 10. 3. Ň017 činí Ňř ňŇ0 kč. Avšak 

na tuto výši mEsíční mzdy nedosáhne min. tUetina obyvatelstva. Obecná míra 

nezamEstnanosti (15-64 letých) byla podle ČSÚ (Český statistický úUad) v lednu roku 

Ň017 na úrovni 3,5 %. (20) 

Jak jiţ bylo výše zmínEno v popisu mEsta Olomouc, ţije zde 100 154 obyvatel. Podle 

ČSÚ je v Olomouci k 28. 2. 2017 podíl nezamEstnaných osob 6,19 %. Oproti únoru 

roku 2016 je to pokles o 1,59 %. (21) 

 

3.2.2 Legislativní faktory 

 

Podnikatel neboli ţivnostník by se nejdUíve mEl seznámit se zákonem o ţivnostenském 

podnikání, resp. zákon č. 455/1991 Sb. Tento zákon by mEl dodrţovat pUi vzniku a po 

celou dobu jeho podnikání. SamozUejmostí je, ţe musí získat ţivnostenské oprávnEní,  

o které zaţádá na ţivnostenském úUadE. Jediná vázaná ţivnost, kterou musí získat, je 

poskytování tElovýchovných a sportovních sluţeb v oblasti fitness, kde musí dodat 

osvEdčení o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci. To se týká 
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cvičebních lekcí, pro které musí podnikatelé absolvovat kurzy fitness trenér]. Ostatní 

ţivnosti, o které musí zaţádat, jsou volné.   

 

Další zákony, které budou ovlivOovat jeho podnikání, jsou zákony, které se týkají daní. 

Jedním z nich je zákon o daních z pUíjmu, resp. zákon č. 586/1992 Sb. Pokud by mEl 

podnikatel nEjaké zamEstnance, musel by Uešit zálohovou nebo sráţkovou daO, ke které 

by se musel zaregistrovat. Kdyţ by vyuţíval ke svému podnikání auto, byl by povinen  

k registraci silniční danE, stanovenou zákonem o silniční dani, resp. zákonem č. 16/1993 

Sb. Pokud by podnikatel dosáhnul obrat pUes 1   000 000 Kč za 1Ň nebo ménE 

kalendáUních mEsíc] po sobE jdoucích, stal by se plátcem DPH. To je stanoveno  

v zákonE o dani z pUidané hodnoty, resp. zákonem č. 235/2004 Sb.  

 

Podnikatel dál musí dodrţovat odvod pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení. 

Musí tedy dodrţovat zákony o pojistném sociálního zabezpečení a pUíspEvku na státní 

politiku zamEstnanosti, resp. zákon č. 589/1992 Sb. a o veUejném zdravotním pojištEní, 

resp. zákon č. 48/1997 Sb. (35) 

 

Nejenom si musí vést záznamy o své podnikatelské činnosti, ale také účetnictví. Je 

nEkolik moţností. Pokud se jedná o fyzickou osobu, ta si m]ţe vybrat mezi daOovou 

evidencí, která je upravena zákonem o daních z pUíjmu nebo (podvojným) účetnictvím 

upraveno zákonem o účetnictví, resp. zákon č. 563/1991 Sb. PUi situaci, ţe by fyzická 

osoba pUesáhla obrat Ň5 milión] Kč, tak pUíští rok musí vést (podvojné) účetnictví. TUetí 

moţností je účetnictví pomocí paušálních výdaj]. Tato moţnost je rovnEţ uvedena  

v zákonu o daních z pUíjmu. (22) 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

 

Ekonomické faktory, které ovlivní podnikatele, jsou zejména inflace, úrokové sazby, 

daOové zmEny a také vývoj HDP. Tyto faktory hrají významnou roli u kaţdého 

podnikatele. OvlivOují ho pUi určitých rozhodovacích procesech, pUi stanovení cen, pUi 

rozhodování o investicích, atd. Proto je potUebné analyzovat momentální ekonomickou 
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situaci, aby si podnikatelé mohli lépe vytvoUit na základE tEchto údaj] své krátkodobé, 

ale i dlouhodobé ekonomické cíle.  

 

Míra inflace se v minulých letech drţela pr]mErnE pod 1 %, ovšem ke konci roku 2016 

se díky znatelnému zrychlení vrátila ke 2 % cíli ČNB. Podle prognózy ČNB by se  

v budoucích mEsících mEla zvýšit nad 2 % cíl a poté by se k nEmu mEla na horizontu 

mEnové politiky navracet shora.  

 

 
Graf 2: Prognóza vývoje inflace (zdroj: pUevzato z (Ň6)) 

  

V našem pUípadE inflace ovlivOuje potenciální zákazníky v tom, ţe čím vyšší míra 

inflace bude, tím více ovlivOuje mzdy obyvatel a kupní síla penEz klesá. To m]ţe 

značnE ovlivnit míru poptávky po našich sluţbách. Pokud zákazníci nebudou mít 

dostatek finančních prostUedk], nebudou mít moţnost vyuţívat sluţeb poradny. Dále to 

pak má za pUíčinu zvyšování náklad] podnikání, pUi nemoţnosti zvyšování cen za 

sluţby v rámci konkurenceschopnosti. 

 

Co se týče úrokových sazeb, zde prognóza ČNB pUedpokládá, ţe trţní úrokové sazby se 

budou drţet na své velmi nízké úrovni do poloviny roku Ň017. Avšak v druhé polovinE 

2017 a dále pak v roce Ň01Ř se pUedpokládá nár]st úrokových sazeb. 
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Graf 3: Prognóza vývoje úrokových sazeb (zdroj: pUevzato z (Ň6)) 

 

Zvýšení úrokových sazeb m]ţe podnikání ovlivnit v pUípadE investic. Pokud podnik 

vyuţívá nEjaký úvEr, m]ţe to mít vliv na jeho finanční situaci. V našem pUípadE bude 

financován z vlastních zdroj] a o ţádné investici v podobE úvEru se na začátku 

podnikání neuvaţuje.   

 

V roce 2017 a Ň01Ř se očekává, ţe roční r]st české ekonomiky dosáhne 2,8 %. Tento 

r]st se projeví dalším zvyšováním dynamiky mezd a mírnE bude klesat míra 

nezamEstnanosti. 

 

 
Graf 4: Prognóza vývoje HDP (zdroj: pUevzato z (Ň6)) 



46 
 

Pokud dále poroste česká ekonomika, je to pro podnikání pozitivní. Obyvatel]m České 

Republiky porostou mzdy a budou tak moci více utrácet za spotUebu. To m]ţe znamenat 

vEtší poptávku po sluţbách poradny. (26) 

 

3.2.4 Politické faktory 

 

Politické faktory jsou analyzovány proto, aby mEl podnikatel pUehled v tom, jestli stát 

podporuje samotné podnikání a pUípadnE zjistil, jak ho stát podpoUí a jakými zp]soby by 

toho mohl vyuţít. Také zjistí, jestli je stát ve stabilní politické situaci a jestli je Česká 

Republika pro podnikání vhodným místem.  

 

Česká Republika se jako stát snaţí podporovat podnikání malých a stUedních 

podnikatel] hlavnE ve svém obecném zájmu, tuto činnost má na starost Ministerstvo 

pr]myslu a obchodu. V bUeznu roku Ň017 toto ministerstvo pUedloţilo vládE program 

Expanze, který vláda uţ schválila. Díky tomuto programu by se mEly malé a stUední 

podniky, které jsou brány jako začínající nebo rozvojové, stát konkurenceschopnEjšími. 

Program by jim mEl poskytovat záruky a zvýhodnEné úvEry. (Ň4) 

 

Další organizací, která se zabývá podporou podnikání, je organizace CzechInvest. Tato 

organizace je podUízena Ministerstvu pr]myslu a obchodu. CzechInvest se snaţí  

o podporu malých a stUedních podnik], aby se staly konkurenceschopnými, a současnE 

tak podporuje ekonomickou situaci České Republiky. (23) 

 

Dalším aspektem, který ovlivnil podnikání v České Republice, bylo prosazení zákona  

o Elektronické evidenci trţeb neboli EET. Ve zkratce tento zákon upravuje práva, 

povinnosti a postupy, které podnikatel musí splnit pUi svém podnikání a evidenci svých 

trţeb. Subjekty EET jsou poplatníci, jak danE z pUíjmu fyzických, tak  

i právnických osob. Neplatí to však pro všechny typy podnikání. Všechny skupiny  

a obory podnikání jsou podrobnE v zákonE vypsány. (25) 
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3.2.5 Technologické faktory 

 

Vzhledem k oboru podnikání, jímţ je poskytování nutričního poradenství  

a cvičebních lekcí, podnikatele nijak technologické faktory neovlivOují. Je to myšleno 

tak, ţe podnikatel v rámci poskytování takovýchto sluţeb nemusí sledovat trendy  

a vývoj technologických faktor]. 
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3.3 Porterova analýza pEti konkurenčních sil 

 

Jak jiţ bylo zmínEno v teoretické části, pro analýzu nejbliţšího konkurenčního okolí 

podniku se vyuţívá Porterovy analýzy. Pomocí této analýzy zjistíme situaci podniku na 

daném trhu. Analýza zkoumá nejvEtší konkurenty, výskyt substitut], zjištEní bariér 

vstupu na trh nebo vyjednávací sílu zákazníku či dodavatel]. 

 

3.3.1 VnitUní rivalita mezi konkurenty 

 

V Olomouci se nachází nEkolik poraden či ţivnostník], kteUí se zabývají poradenstvím 

v oblasti výţivy. Jejich nabídky sluţeb se r]znE diferencují. Zde jsou pUedstaveni ti 

nejvEtší z nich, vybrány budou tUi nutriční poradny a tUi výţivoví poradci, kteUí jsou 

svojí nabídkou sluţeb pUímými konkurenty.  

 

Nutriční poradny: 

 

Body Face studio 

 

Tato nutriční poradna funguje od roku 2008. Mimo to, ţe do jejich sluţeb patUí 

výţivové poradenství, mají výhodu v tom, ţe nabídka je rozšíUena o další typy sluţeb 

zabývající se zdravím a péčí o tElo. Mezi nE patUí lymfodrenáţe, bodyter, laserová 

terapie nebo neinvazivní mezoterapie. Do základní nabídky ve výţivovém poradenství 

patUí vstupní analýza a mEUení pUístrojem InBody, konzultace a r]zné balíčky určené 

pUímo „na míru“. (Ň7) 

 

Vital Energy, s. r. o. 

 

Nutriční poradna, která p]sobí v Olomouci a OstravE. Tato nutriční poradna nabízející 

výţivové poradenství se orientuje se svojí nabídkou na muţe a ţeny jednotlivE.  

V nabídce mají rozdElené programy pUímo pro muţe a pro ţeny. Dále nabízejí sluţby 

jako koučing, alternativní medicínu za pomoci homeopatie  
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a alternativním zp]sobem léčby a tradiční čínskou medicínu. Výhodou je, ţe poradna je 

partnerem VZP a nabízí potravinové doplOky. (ŇŘ) 

 

NATURHOUSE 

 

Koncept tEchto dietických center vznikl v roce 1řřŇ ve ŠpanElsku. První centrum 

tohoto typu bylo otevUeno v České Republice v roce Ň00Ř. Poboček mají v ČR nEkolik 

desítek. Jejich výhodou tedy je, ţe mají silnou základnu a dobrou marketingovou 

podporu. Výţivové poradenství je zaloţeno na vstupní konzultaci, sestavení jídelníčku  

a nabízení vlastních produkt]. Poradenství je zcela zdarma, ale je hlavnE zaloţeno na 

prodeji právE zmiOovaných produkt], coţ m]ţe mít určitý vliv na samotné poradenství  

a m]ţe odradit nEkteré klienty. (29) 

 

Výţivoví poradci: 

 

Mgr. KateUina Gálová, DiS. 

 

Výţivová poradkynE, která má v nabídce sluţeb jak výţivové poradenství, tak r]zné 

osobní i skupinové tréninkové lekce. Její nabídka sluţeb je tedy skoro identická jako  

v pUípadE naší plánované poradny. PoUádá r]zná školení pro firmy nebo semináUe či 

pUednášky ohlednE zdraví a pohybu. Výhodou je, ţe sídlí ve fitness klubu, kde se 

nachází dennE potenciální zákazníci, kteUí by mohli vyuţít jejich sluţeb. (31) 

 

Mgr. Šárka Marková 

 

Výţivová poradkynE, která se vEnuje pUeváţnE nutričnímu poradenství a zlepšení 

zdravotní kondice. Vyuţívá pro to i r]zných metod jako jsou elektroherbalismus  

a rezonance spojená s mitochondrií. V nabídce jsou i r]zná mEUení a zdravotní 

prohlídky srdce a organismu. Jednou z nevýhod jsou zastaralé a nevýrazné webové 

stránky. (30) 
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Vladimír Doubrava  

 

Výţivový poradce zamEUený na výţivové poradenství doplnEné o klasické a reflexní 

masáţe a také o metodu masáţí nazývanou baOkování. Pro mEUení vyuţívá pUístroje 

InBody. Výhodou je pro nEj, ţe jeho sídlo je na plaveckém bazénu, kde se pohybuje 

kaţdý den velký počet návštEvník], kteUí by mohli vyuţít jeho sluţeb. (32) 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny ceny vybraných sluţeb týkajících se výţivového 

poradenství u výše zmínEných konkurent].  

 

Tabulka 3: Ceny konkurence (zdroj: vlastní zpracování dle web] konkurence) 

 

 

3.3.2 Zhodnocení rivality v odvEtví  

 

Rivalita v odvEtví nutričního poradenství je stUednE vysoká aţ vysoká. V Olomouci se 

nachází spíše nadpr]mErný počet poraden či výţivových poradc]. Pokud se tyto 

subjekty chtEjí odlišit od konkurence, musí ve vEtšinE pUípad] nabízet nEjaké další 

sluţby neţ jen samostatné výţivové poradenství. Výhodou subjekt] v Olomouci je, ţe 

jiţ mají existující klientelu.   

 

3.3.3 Riziko vstupu potenciálních konkurent] 

 

Na trhu s výţivovým poradenstvím najdeme spíše nadpr]mErný počet konkurent], ale 

je to pUeváţnE kv]li tomu, ţe je tento trh stále atraktivní. Problémy, které vznikají  

Kﾗﾐﾆ┌ヴWﾐIW ┣ﾐ;Lﾆ┞ Vゲデ┌ヮﾐｹ ;ﾐ;ﾉ┠┣;っﾏ[ギWﾐｹ Kﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹ ;ﾐ;ﾉ┠┣;っﾏ[ギWﾐｹ N┌デヴｷLﾐｹ ヮﾉ=ﾐっJｹSWﾉﾐｹLWﾆ ﾐ; ﾏｹヴ┌
Mｪヴく K;デWギｷﾐ; G=ﾉﾗ┗=が DｷSく ヱ ヲヰヰ KL ヲヵヰ KL ヲ ヵヰヰ KL
Body Face Studio ヱ ヵヰヰ KL ヵヰヰ KL ヲ ヴヰヰっヴ ヱヰヰ KLゅ
Kﾗﾐﾆ┌ヴWﾐIW ﾗS┗[デ┗ｹ ゅ┣ﾆヴ=IWﾐ= ┗Wヴ┣Wっヮﾉﾐ= ┗Wヴ┣W
Vital Energy, s.r.o. ヴヰヰ KL - -

NATURHOUSE Zdarma Zdarma Zdarma

Mｪヴく Š=ヴﾆ; M;ヴﾆﾗ┗= ヱ ンヰヰ KL - ン ヲヰヰ KL
Vﾉ;Sｷﾏｹヴ Dﾗ┌Hヴ;┗; ヱ ヲヵヰ KL ンヰヰ KL ヲ ヵヰヰ KL
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s nadváhou a obezitou, jak uţ bylo poznamenáno. Lidé proto v poslední dobE pUeváţnE 

chtEjí vyUešit právE tyto problémy, zmEnit sv]j ţivotní styl a chtEjí vyUešit své zdravotní 

obtíţe. S vEtší poptávkou po tEchto sluţbách roste i riziko vstupu nových konkurent]. 

Bariéry vstupu na trh jsou zejména finanční náklady, časová náročnost a co se týče 

cvičebních lekcí, tak odborná zp]sobilost. 

 

Tyto bariéry se dají pUekonat a riziko vstupu na trh nových potenciálních konkurent] je 

tedy velký.      

 

3.3.4 Vyjednávací síla odbEratel] 

 

Zákazníci mohou ovlivnit cenu a nabízené sluţby. Vyjednávací síla zákazník] týkající 

se nabízených poradenských sluţeb je velká, jelikoţ nutriční terapeut by se mEl neustále 

vzdElávat a rozvíjet se ve výţivovém poradenství a nabízet tak stále lepší sluţby 

zákazník]m. Toho by mEl docílit za pomoci navštEvováním vzdElávacích kurz], 

sledováním zajímavých trend] ve stravování a pUípadnE konzultacemi s lékaUi  

a odborníky ve výţivE. Pokud se takto nebude vzdElávat, mohou zákazníci vyhledávat 

tyto sluţby u konkurence.  

 

Vyjednávací síla zákazník] u ceny poradenských sluţeb uţ je mnohem menší, jelikoţ 

ceny budou stanovené i na základE ceny ostatních konkurent]. Tlak zákazník] ohlednE 

cen je tedy minimální.  

 

Co se týče cvičebních lekcí jako doplOkové sluţby, zákazníci mohou ovlivnit spíše cenu 

neţ nabízené sluţby. Zákazníci zde m]ţou argumentovat, ţe mohou navštívit jiné 

cvičební kurzy nebo sami navštEvovat fitness centra a ovlivnit tak cenu nabízených 

lekcí. Ale jelikoţ budou zákazníci pUeváţnE začátečníci a mírnE pokročili a trenér 

(nutriční poradce) se bude nadále vzdElávat v podobE r]zných cvičebních kurz], aby tak 

mohl nabízet kvalitní lekce, je moţné tEmto problém]m pUedcházet.       

 

 



52 
 

3.3.5 Vyjednávací síla dodavatel] 

 

Jelikoţ k práci nutričního terapeuta je potUeba jen jeho znalostí, zkušeností  

a základních kanceláUských potUeb a elektroniky, nebude podnikání vázáno k ţádnému 

dodavateli zboţí. Není potUeba tedy Uešit lepších a výhodnEjších podmínek s dodavateli.   

 

3.3.6 Hrozba substitut] 

 

V rámci substitut] m]ţou být sluţby poradny nahrazeny r]znými trenéry ve fitness 

centrech. V Olomouci najdeme nEkolik takovýchto fitness center, kde se nacházejí 

trenéUi, kteUí nabízejí r]zná cvičební lekce nebo jen radí pUi cvičení v posilovnE. PrávE 

tito trenéUi tak mohou nabízet svým klient]m výţivové poradenství pUímo ve fitness 

centrech.  

 

Dalším substitutem m]ţou být sluţby typu Herbalife. Zde nejde úplnE o výţivové 

poradenství, ale zejména o prodej produkt] Herbalife. Nezávislí distributoUi provedou 

vstupní analýzu a zjistí stravovací návyky zákazník], ale dále ve svých sluţbách nemají 

skládání jídelníčk] aj. Jde pUedevším o zakomponování produkt] do bEţných jídelníčk] 

zákazník]. 

 

Mezi substituty m]ţeme zaUadit také pilulky na hubnutí, které najdeme v lékárnách, 

nebo jsou distribuovány pUímo samotnými podniky, které je vyrábEjí a prodávají. Dále 

pak r]zné receptury na hubnutí, které najdeme v knihách nebo kurzech. 

 

Substituty cvičení mohou být r]zné sportovní aktivity a[ uţ týmové sporty, jízda na 

kole, bEhání nebo jakýkoliv rekreační sport. Za substitut m]ţeme povaţovat také stroje 

typu vibrační plošiny, která nahrazuje samotné cvičení.   
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3.4 SWOT ůnalýza 

 

Kaţdý podnik má ve svém podnikání určité pUíleţitosti, které musí vyuţít, aby se 

podnik dobUe nastartoval nebo aby se mu lépe daUilo. Naopak se m]ţe potýkat nejen pUi 

začátcích s r]znými hrozbami, kterým se chce vyvarovat. Pro úspEšný rozjezd 

podnikání je d]leţité si uvEdomovat silné a slabé stránky, aby se podnik mohl soustUedit 

hlavnE na ty silné stránky. 

 

V následující tabulce jsou zobrazeny silné a slabé stránky spolu s pUíleţitostmi  

a hrozbami podniku. 

 

Tabulka 4: SWOT ůnalýza (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Motivující majitelé Začínající a neznámý podnik (značka) 

Odborné sluţby Finanční náročnost pUi zaloţení podniku 

Spojení poradenství s   cvičebními 
lekcemi 

Časová náročnost 

Školení trenéUi Nedostatek zkušeností s podnikáním 

Osobní pUístup   

Poradenství bez výţivových doplOk]  

PUíleţitosti Hrozby 

VytvoUení loajální klientely pomocí 
cvičebních lekcí ZmEny v legislativE 

RozšíUení sluţeb Konkurence a substituty 

RozšiUující se nezdravý ţivotní styl Nezájem zákazník] o sluţby 
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3.4.1 Silné stránky  

 

Motivující majitelé 

 

To, ţe sami podnikatelé mají velmi kladný vztah ke správnému stravování a ke sportu 

by mohlo zákazníky více motivovat k tomu, aby zdokonalovali sv]j ţivotní styl nebo 

právE naopak zmEnili dosavadní špatný ţivotní styl. Nejenom, ţe se podnik takto bude 

snaţit motivovat zákazníky, ale společnE s tvoUením blogu, facebookových  

a instagramových pUíspEvk] zamEUených na zdravý ţivotní styl a zdravé jídlo a celkovE 

snahou o zlepšení situace, je to silnou stránkou podniku.   

 

Odborné sluţby 

 

Nutriční poradna bude nabízet odborné sluţby výţivového poradenství vystudovanou 

nutriční terapeutkou se zkušenostmi z provozu nemocnice a nemocniční poradny. To 

samé platí o sluţbách týkajících se cvičebních lekcí, viz silná stránka „školení trenéUi“. 

 

Spojení poradenství s cvičebními lekcemi 

 

Jedna ze silných stránek, jelikoţ díky tEmto lekcím je moţné další spojení se zákazníky 

a podnik je má moţnost dále motivovat, a[ uţ ve stravování nebo v cvičení  

a naplOování cíl]. Díky lekcím se zákazníci mohou setkávat s nutriční poradkyní nad 

rámec konzultací v poradnE a m]ţou tak získávat nejen další tipy a rady, ale m]ţe to 

vést k sebemotivování mezi samotnými klienty. 

 

Osobní pUístup 

 

K zákazník]m se bude vţdy pUistupovat pUesnE tak, jak bude potUeba podle jejich 

problém] a jejich osobních cíl]. V rámci poradenství se prokonzultuje jejich 

momentální situace a na základE toho jim bude vytvoUen „program“, díky kterému by 

mEli dosáhnout stanovených cíl]. Jídelníčky nebudou tvoUeny podle šablon, ale budou 
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propočítány vţdy podle jednotlivého zákazníka a jeho zvyklostí ve stravování. Bude jim 

nabídnuta moţnost vyuţití osobních trénink] nebo skupinových lekcí.  

 

Školení trenéUi 

 

PUi cvičebních lekcích budou moci zákazníci vyuţít sluţeb trenér], kteUí budou 

proškoleni fitness kurzy a stanou se tak instruktory fitness. Dále se budou vzdElávat  

v rámci dalších kurz] a školení, které se specializují na funkční a kruhový trénink, core 

cvičení a také o správnosti protaţení a funkčnosti tEla. SamozUejmostí je velice kladný 

vztah ke sportu, který by rádi pUedali dále a vedli tak své zákazníky k lepšímu 

ţivotnímu stylu.  

 

Poradenství bez výţivových doplOk] 

 

Takto zaloţené poradenství si m]ţeme pUedstavit tak, ţe všechny jídelníčky jsou 

sestaveny z bEţných surovin z obchod] a zákazník nemusí dokupovat r]zné výţivové 

doplOky (pokud tedy sám nechce), které mu jsou nabízeny od r]zných výţivových 

poradc]. Jídelníčky jsou zaloţeny čistE na bEţných surovinách  

a poradenství se tedy týká pouze stravy a ne prodeji jiţ zmínEných doplOk]. 

 

3.4.2 Slabé stránky 

 

Začínající a neznámý podnik (značka) 

 

Slabou stránkou m]ţeme povaţovat to, ţe poradna bude nováčkem na trhu a bude se 

potýkat s problémy. ShánEní klientely pUed konkurencí, rozjetí podnikání, počáteční 

investice a právE tyto pUekáţky musí podnik pUekonat.  

 

Finanční náročnost pro zaloţení poradny 

 

Tato stránka se týká pUedevším začátku zprovoznEní poradny, kdy musí být poradna 

vybavena kanceláUským nábytkem, potUebami a zaUízením. Musí se zaplatit r]zné 
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poplatky a poUídit se elektronika. Počítat se musí v prvních mEsících s finanční rezervou 

na pronájem kanceláUe a cvičebních prostor, plateb za energie a dalších.  

 

Časová náročnost 

 

Jedna z nejvEtších pUekáţek, jelikoţ pUi rozjezdu podnikání čeká podnikatele nespočet 

hodin v pracovním nasazení. Pokud chtEjí získat klientelu, udElat dobré jméno svému 

podniku a začít naplOovat finanční plán, budou maximálnE pracovnE vytíţeni. Ovšem 

časová náročnost platí nejen pro začátky podnikání. 

 

Nedostatek zkušeností s podnikáním 

 

Podnikatelé vstupují na trh a neznají natolik současné podnikatelské prostUedí, coţ m]ţe 

ovlivnit vývoj jejich situace. Neznalost chování konkurence a vývoje na trhu  

s nedostatkem zkušeností s podnikáním m]ţe mít negativní vliv na podnik. 

 

3.4.3 PUíleţitosti 

 

VytvoUení loajální klientely 

 

Díky skupinovým cvičebním lekcím je pUíleţitost propojit určitou skupinu lidí, která by 

se vţdy ráda potkávala na samotných lekcích. Tyto lekce tak m]ţou vytvoUit loajální 

zákazníky, kteUí je budou navštEvovat a vytvoUí se mezi nimi pouto a díky tomu vznikne 

i loajálnost ke sluţbám poradny.  

 

RozšíUení sluţeb 

 

Budoucí pUíleţitost poradny by mohlo být rozšíUení sluţeb v rámci cvičebních lekcí. 

První moţností by bylo rozšíUení skupinových lekcí nebo častEjších termín] cvičení. 

Druhá moţnost je, ţe by se rozšíUila nabídka sluţeb. Pokud by o to byl zájem ze strany 

zákazník], mohla by se poradna rozšíUit nEkolika smEry. NapU. novou sluţbou by mohlo 
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být poradenství pUímo pUi nákupu surovin a jejich následné úpravE, další sluţbou, která 

by mohla pUibýt do seznamu, je poskytování masáţí. 

 

RozšiUující se nezdravý ţivotní styl 

 

Ano, jednou z pUíleţitostí je rozšiUující se nezdravý ţivotní styl. V dnešní dobE pUibývá 

lidí, kteUí trpí nadváhou či dokonce obezitou a počet tEchto obyvatel se nadále zvyšuje. 

To je pUíleţitostí podniku, pUivést tyto lidi za pomocí jeho sluţeb na zdravý ţivotní styl 

a pUispívat tak k zlepšení situace.  

 

3.4.4 Hrozby 

 

ZmEny v legislativE 

 

Pro podnikatele je to jednou z hrozeb. MEnící se podmínky pro podnikání, zmEny  

v zákonech a vydávání r]zných vyhlášek. Na to si musí dávat podnik pozor  

a sledovat tak situaci ohlednE legislativních podmínek. 

 

Konkurence a substituty 

 

Hlavní hrozbou je, ţe zákazníci mohou vyuţít konkurenčních sluţeb a substitut]  

v mEstE Olomouc. Jedny z hlavních konkurent] jsem jiţ zmínil v části analýzy. 

Konkurenty jsou nutriční poradny a výţivoví poradci. Zákazníci tedy mohou vyuţít 

jejich sluţeb a sluţeb substitut]. Substituty jsou v nejvEtším mEUítku fitness centra  

v Olomouci a jejich trenéUi. Ti mohou v rámci fitness trénink] sestavovat klient]m i 

jídelníčky.  

 

I pUes nadpr]mErný počet subjekt] v tomto odvEtví je zde stále moţnost vstupu nového 

konkurenta. Jelikoţ s pUibývajícími problémy s nadváhou a obezitou pUibývají  

i potenciální zákazníci a atraktivita tohoto odvEtví je stále velká.  
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Nezájem klient] o sluţby 

 

Je moţné, ţe klienti nebudou mít zájem o sluţby poradny. M]ţe to být z d]vodu toho, 

ţe takovýchto poradenských sluţeb je ve mEstE více a vyuţívají jednu z nich. Dalším 

d]vodem m]ţe být to, ţe v dnešní dobE jsou sluţby tohoto typu ovlivnEny právE 

mnoţstvím poraden, výţivových poradc] a dalších. Je to myšleno tak, ţe lidé pak 

mohou být ménE d]vEUiví k takovýmto sluţbám, jelikoţ v nEkterých pUípadech jsou 

prodávány hlavnE r]zné doplOky stravy a nejedná se tedy tolik o poradenství ve výţivE. 

Tyto doplOky bývají ve vEtšinE pUípad] velice drahé a zákazníky to m]ţe odradit  

a spojují si to tak s výţivovým poradenstvím.  
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

 

Vlastní návrh Uešení: Podnikatelský plán pro zaloţení nutriční poradny 

 

Název:   Nutriční poradna Thesipa, s. r. o.  

Sídlo:   tU. Kosmonaut] řŘř/8, Olomouc, 779 00 

Společníci:  Pavel Urban 

   Vklad: 225 000 Kč 

    

Simona Chloupková 

   Vklad: 225 000 Kč 

Základní kapitál 450 000 Kč 

Forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

   Plátce DPH 

Ţivnosti: Provozování tElovýchovných a sportovních zaUízení  

a organizování sportovní činnosti 

Poskytování sluţeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií  

a posudk] 

PUedmEt podnikání: Výţivové poradenství 

   Cvičební lekce 

Vize: Být jedničkou na lokálním trhu na základE odborných a kvalitních 

sluţeb výţivového poradenství doplnEné o cvičební lekce 

Mise: Snaha podniku zlepšit stávající situaci nezdravého ţivotního stylu 

rozšíUeného mezi lidmi a nasmErovat své zákazníky ke zdravému 

ţivotu, za pomoci kvalitního poradenství a motivací k pohybu 
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4.1 Popis podnikání 

 

4.1.1 PUedmEt podnikání 

 

Hlavním pUedmEtem podnikání je výţivové poradenství a provozování sportovní 

činnosti dle vypsaných ţivností. Nabídka poradenských sluţeb v oblasti výţivy  

a zdravého ţivotního stylu za pUijatelné a pUíznivé ceny. DoplnEné o nabídku osobních 

či skupinových cvičebních lekcí, které spolu s výţivovým poradenstvím povede k lepší 

zdravotní kondici a zdravEjšímu zp]sobu ţivota.  

 

Výţivové poradenství bude probíhat v kanceláUi ve mEstE Olomouc, ale m]ţe 

probEhnout na základE domluvy s klientem i v místE jeho bydlištE. Pokud by klient 

potUeboval, m]ţe probEhnout konzultace online pomocí sluţby Skype. SamozUejmostí je 

telefonická konzultace. 

 

Výţivové poradenství je zaloţeno na základE bEţnE dostupných potravin v obchodech, 

tudíţ se dá pUipravit pro všechny finančnE náročné skupiny zákazník]. 

 

V rámci webových stránek poradny bude spravován blog, na kterém se bude 

zveUejOovat články o současných trendech stravování, sportovní výţivy a r]zných 

zajímavostí. Také se zde budou zákazníci moci inspirovat r]znými zdravými recepty, 

které si budou moci zakomponovat do svých jídelníčk].     

 

4.1.2 Cíl podnikání 

 

Hlavním cílem a myšlenkou tohoto podnikání je propojení kvalitního výţivového 

poradenství za pUíznivé ceny se skupinovými či osobními cvičebními lekcemi, které by 

tak zákazníky vedly k lepšímu a zdravEjšímu ţivotnímu stylu. Ke svým zákazník]m 

chceme pUistupovat jednotlivE a na základE jejich potUeb a poţadavk] pro nE vytváUet 
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Uešení jejich problém]. Individuálním pUístupem chceme tak dosáhnout maximální 

kvality našich sluţeb, které povede ke kvalitnEjšímu ţivotu našich zákazník].  

 

Nejenom, ţe se podnik bude snaţit o kvalitu tEchto sluţeb, ale také o vzdElávání 

zákazník] ve výţivE, stravování, o d]leţitosti pohybu a celkovE o zdravém ţivotním 

stylu. 

 

4.1.3 UmístEní poradny  

 

Poradna se bude nacházet ve mEstE Olomouc. Konkrétní místo, kde se bude nacházet 

kanceláU, ještE není vybráno, ale mElo by se nacházet v mEstské části Olomouc – mEsto. 

V této části se nachází vlakové i autobusové nádraţí, centrum s historickým námEstím  

a je zde výborná dostupnost mEstské hromadné dopravy. V kanceláUi budou probíhat 

sch]zky se zákazníky a zpracování materiál]. Vhodným místem by mohla být kanceláU 

na ulici tU. Kosmonaut] v budovE AB Centrum, kde jsou pronajímány kanceláUské 

prostory. Cena nájemného za kanceláU je 4ň50 Kč + DPH. (36) 

 

Poradna by mEla být v blízkosti cvičebních prostor], které budou pronajímány pro 

cvičební lekce. Jako vhodné místo byla zvolena tElocvična T.J. Sokol Olomouc, která 

sídlí na adrese 17. Listopadu 7ŘŘ/1. (37) 

 

4.2 Organizační plán  

 

4.2.1 Právní forma 

 

Právní formou podniku bude společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Podnik budou 

vlastnit dva vlastníci (společníci) a financován bude z vlastních zdroj]. Základní kapitál 

bude tvoUen penEţitými vklady společník].   

 

Podnik se dobrovolnE stane plátcem DPH hned pUi zahájení podnikání.  
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4.2.2 Údaje a činnosti společník] v podniku 

 

Pavel Urban 

 Absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v BrnE, rok 

ukončení bakaláUského studia Ň015, obor Ekonomika podniku 

 Marketing, Online marketing 

 Administrativa 

 Trenér lekcí 

 

Simona Chloupková 

 Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické Merhautova, rok ukončení studia 

Ň016, obor Diplomovaný nutriční terapeut 

 Nutriční praxe v rámci studia: Fakultní nemocnice Bohunice, Nemocnice 

Milosrdných bratUí, Fakultní nemocnice U Sv. Anny 

 Od 2. 1. 2017 zamEstnána v nemocnici v Ivančicích na pozici Nutriční terapeut, 

kde získává praxi ve stravovacím provozu a na jednotlivých oddEleních 

nemocnice a také v rámci nutriční a dietologické poradny  

 Edukace zákazník] a následné zpracování materiál], tvorba jídelníčk] 

 Trenér lekcí 

 

4.2.3 Účetní  

 

Podnik bude vyuţívat externích sluţeb účetní pro vedení účetnictví, které jako plátce 

DPH musí vést. Platba bude probíhat mEsíčnE prostUednictvím faktur. MEsíční náklady 

za účetní jsou uvedeny v provozních nákladech. V rozvaze je tato poloţka započítána 

v krátkodobých závazcích.  
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4.3 Marketingový mix 

 

4.3.1 Produkt 

 

Nabízenými produkty budou sluţby typu výţivového poradenství a cvičebních lekcí pro 

začátečníky a mírnE pokročilé.  

 

Poradenství bude probíhat v rámci vstupní konzultace, díky které dojde ke zjištEní 

potUebných informací o klientovi, zmEUení pUístrojem InBody či Tanita a klient bude 

obeznámen s tím, co ho bude očekávat a také dojde k domluvE na budoucí spolupráci. 

Pokud bude chtít klient po této první návštEvE spolupracovat, bude mu nastaven 

program podle získaných informací a dále se stanoví takové cíle, kterých chce klient 

dosáhnout. NapUíklad mu bude sestaven rámcový jídelníček, podle kterého se bude Uídit 

pUi svém stravování. Bude mu nabídnuta i spolupráce v rámci cvičebních lekcí. 

Následovat bude konzultace po určitém časovém intervalu, na kterém se nutriční 

terapeutka dohodne s klientem (první mEUení po nastavení programu bude pUeváţnE po 

1 mEsíci, ale záleţí na domluvE), kde dojde k pUemEUení stavu klienta, zjištEní, jak se 

klientovi daUí v naplOování cíl] a pUípadné úpravE programu. Klient se opEt domluví na 

pUíštím setkání (druhé mEUení vEtšinou také po 1 mEsíci), na kterém bude opEt 

pUemEUen, a zkonzultují se výsledky. PUi tomto mEUení uţ by mEly být vidEt pozitivní 

výsledky a záleţí na klientovi, jak bude probíhat budoucí spolupráce.  

 

V rámci poradenství budou tvoUeny jídelníčky pUímo pro jednotlivé klienty. Bude 

moţnost vytvoUení týdenního jídelníčku na míru, kde klient bude mít pUímo vypsané, 

jaké pokrmy si má pUipravit. Všechny poloţky budou propočítané, klient bude pUesnE 

vEdEt, jaké mnoţství dané potraviny si má pUipravit a vše bude odpovídat jeho denní 

energetické potUebE. To stejné bude platit i u tvorby rámcových jídelníčk]  

s tou zmEnou, ţe bude na klientovi, jak si bude tvoUit své pokrmy. V rámcovém 

jídelníčku budou vypsané pouze jednotlivé potraviny, které m]ţe vyuţít  

a podle toho si sám zvolí, podle chuti, jaké jídlo si právE pUipraví. Vše bude opEt 

propočítáno a bude zde uvedena gramáţ jednotlivých potravin, které si klient musí 
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zaUadit do svých jednotlivých porcí tak, aby splOovaly stanovenou dávku energetické 

potUeby na den.   

 

Cvičební lekce pro začátečníky a mírnE pokročilé budou pojaty jako hodinové kruhové 

cvičení. Zpočátku budou probíhat dva dny v týdnu v podvečerních hodinách o počtu 

max. 10 lidí. Jedna lekce bude trvat 60 min. a bude se skládat z rozcvičení (10 min.), 

cvičení (45 min.) a konečného protaţení (5 min). Rozcvičení bude o zahUátí sval], 

úvodního protaţení a rozdýchání. Následovat bude samotné cvičení, kde se klienti 

rozdElí vţdy po dvojicích na stanovištE. Ta budou r]zná a k dispozici budou i cvičební 

pom]cky. V tomto 45 min. bloku dojde k nejvEtší fyzické zátEţi. Dvojice se budou 

stUídat na stanovištích po časových intervalech a budou cvičit podle daných instrukcí. 

Na závEr dojde k vydýchání a protaţení sval].   

 

Pro ty klienty, kterým nevyhovují skupinové lekce, bude moţné zaUadit i osobní 

tréninky, které mohou mít po domluvE s klientem r]zné podoby, aby vyhovovaly jeho 

potUebám. K vyuţití m]ţe poslouţit napU. návštEva fitness centra, kde probEhne 

kruhový trénink pod dohledem trenéra nebo se vyuţije venkovních aktivit. Osobní 

trénink bude mít, stejnE jako skupinová lekce, rozsah 60 minut a jeho skladba bude 

obdobou skupinových lekcí, tzn. rozcvičení (10min.), samotné cvičení (45 min.)  

a protaţení (5min.). Pr]bEh tréninku se m]ţe odvíjet dle domluvy.  

 

Jednotlivé sluţby pro poradenství  

 

Vstupní konzultace 

 

60 minutová konzultace, jejímţ obsahem bude seznámení se s klientem a obeznámení 

klienta se situací a popU. s problémy s civilizačními chorobami. Nejprve se s klientem 

sepíše osobní a nutriční anamnéza, z které bude jasné vyčíst, jaké jsou jeho stravovací 

zvyklosti, zda má nEjaké určité onemocnEní, které by mohlo ovlivnit napU. snahu 

redukovat hmotnost nebo, které by bylo pUítEţí pUi vykonávání určité fyzické aktivity  

a celkovE pUiblíţí sv]j dosavadní ţivotní styl. Dalším krokem bude pUemEUení klienta za 

pomoci analytického pUístroje (Tanita, InBody). Z výsledk] mEUení se klient dozví, 
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nejen jaká je jeho dosavadní hmotnost, ale také procentuální zastoupení tuku, vody  

a svaloviny v tEle. Návrh další spolupráce, dle domluvy následující konzultace.  

 

Kontrolní konzultace 

 

Tato konzultace spočívá v kontrole výsledk] a pUemEUení klientova tEla. Kontrola 

klientova progresu a konzultace dalších krok] k naplnEní stanovených cíl]. Motivování 

klienta do další práce.  

 

MEUení pUístrojem 

 

MEUení pomocí analytického pUístroje (Tanita, InBody) je součástí vstupní a kontrolní 

konzultace, ale pro klienty, kteUí se chtEjí pouze zmEUit touto metodou je moţnost 

pouhého zmEUení a pUedání výsledk] bez další konzultace.  

 

VytvoUení jídelníčku na míru (na 7 dní) 

 

Po vstupní prohlídce se vytvoUí pro klienta jídelníček na míru dle osobní a nutriční 

anamnézy klienta a z analýzy jeho tEla. Jídelníček bude uzp]soben jeho stravovacím 

návyk]m a propočítaný pro jeho denní energetickou potUebu.  

 

VytvoUení rámcového jídelníčku 

 

StejnE jako u jídelníčku na míru bude podle dostupných údaj] o klientovi vytvoUen 

rámcový jídelníček, aby se mohl podle nEho klient Uídit pUi výbEru potravin a správnE se 

tak stravoval. Tento jídelníček je propočítán tak, aby klient dodrţoval svojí denní 

energetickou potUebu.  

 

VytvoUení výţivového plánu  

 

 Pro tEhotné – výţivový plán tvoUen pro tEhotné ţeny, ale také pro ţeny pUed  

a po tEhotenství 
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 Pro redukci hmotnosti – nejvíce známá forma výţivového poradenství, kdy se 

cílí na redukci hmotnosti nebo naopak na nabrání hmotnosti 

 Pro sportovce – plán je pUizp]soben nejen pro aktivní sportovce, ale pro 

všechny klienty, kteUí mají vysoký energetický výdej pUi sportovních aktivitách 

 Pro zdravý ţivotní styl – osvojení si vyváţenosti stravy, správných návyk] ve 

výţivE a prevence pUed nemocemi 

 

Jednotlivé sluţby pro cvičební lekce 

 

Osobní trénink 

 

60 minutový trénink, který bude probíhat na r]zném místE po domluvE s klientem. 

Tento trénink nemusí mít podobu kruhového cvičení. NapUíklad m]ţe být ve fitness 

centru, kde probEhne trénink s vyuţitím r]zných pUístroj] a náUadí nebo se trénink bude 

konat v nEkterém z venkovních míst.  

 

Skupinový trénink 

 

Skupinová lekce trvající 60 minut. Kruhový trénink s vyuţitím r]zných cvičebních 

pom]cek jako je bosu, gymnastický míč, posilovací náUadí, aj. Lekce budou probíhat ve 

vybrané tElocvičnE.  

 

4.3.2 Cena 

 

Pro tvorbu ceny je potUeba si určit strategii, kterou se podnik bude Uídit. V našem 

pUípadE se cena bude určovat na základE cen orientovaných na konkurenci. Ceny za 

sluţby konkurence jsou vypsány v  tabulce č. 3. Cena je hlavní sloţkou stanovení trţeb.  

 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny ceny jednotlivých sluţeb podniku. Ceny se určují na 

základE konkurence. Faktor, který také ovlivOuje ceny je kvalita sluţeb.  

 

 



67 
 

Tabulka 5: Ceník sluţeb (zdroj: vlastní zpracování) 

Sluţby poradenství Čas - sluţba  Cena  

Vstupní konzultace 60 min 1   000 Kč 

Kontrolní konzultace 30 min ň00 Kč 

MEUení pUístrojem 15 min 1Ň0 Kč 

VytvoUení jídelníčku na míru 2   hod 1   500 Kč 

VytvoUení rámcového jídelníčku 60 min 600 Kč 

Výţivové plány 3   hod 2   500 Kč 

Sluţby cvičení Čas - sluţba  Cena  

Osobní trénink 60 min Ň50 Kč 

Skupinový trénink 60 min 100 Kč 

 

4.3.3 Propagace 

 

Forem propagace je mnoho a podnik má nEkolik moţností, jak se zviditelnit  

a pUilákat zákazníky, aby vyuţili jeho sluţeb. Podnik se bude vEnovat hlavnE propagaci 

v rámci online prostUedí.  

 

Webové stránky 

 

Základ v dnešním online prostUedí je mít kvalitní webové stránky. Pokud si samotný 

podnik dovolí vytvoUit a spravovat si sám svoji webovou stránku a neumí kódovat, jde 

to velmi levnou a jednoduchou cestou pomocí sluţeb, které nabízejí vytvoUení stránek 

díky pUipraveným šablonám o r]zných designech. Dnes to jde uţ velmi jednoduše  

a navíc takto vytvoUené stránky se mohou rovnat úrovni klasicky tvoUeným web]m.  

 

Na stránkách lidé najdou informace o podniku, jeho sluţbách, ceník sluţeb a součástí 

webu bude blog, na kterém najdou inspiraci pro sv]j jídelníček, d]leţité informace  

o prevenci pUed civilizačními chorobami a tipy, jak zlepšit sv]j dosavadní ţivotní styl.  
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Facebook  

 

Jednou formou propagace v online prostUedí je mít zaloţenou stránku podniku na 

sociální síti Facebook (dále jen „FB“). Podnik má díky tEmto stránkám mnoho 

moţností, jak komunikovat se zákazníky. Ti zde mohou najít základní informace  

o podniku, odkaz na webové stránky, ale hlavnE podnik má moţnost pUidávat na své 

stránky pUíspEvky, a[ uţ odkazy na články, na jiţ zmínEný blog nebo r]zné fotky. Na 

FB je také moţnost komunikace s klienty pomocí soukromých zpráv. Zaloţení účtu  

a vytvoUení stránky je zdarma.  

 

Dále je moţnost vyuţít nástroje Facebook ads, kdy se jedná o placenou reklamu, díky 

které m]ţe podnik oslovit velký počet uţivatel] na samotném FB. Pokud vyuţije této 

sluţby, m]ţe si sám určit, na jaké uţivatele cílit tUeba podle lokality, demografických 

údaj] nebo jejich zájm] (které stránky navštEvují, „lajkují“, jaké sdílejí články), atd. Je 

nEkolik moţností, jak propagovat na FB. V pUípadE začínajícího podniku je nejlepší 

vyuţít propagaci stránky. Tato moţnost má za úkol zvýšit povEdomí o nové stránce 

(novém podniku) a pUilákat tak uţivatele, aby klikli na tlačítko „To se mi líbí“ a stali se 

tak fanoušky této stránky, kterým se následnE zobrazují její pUíspEvky. Podnik tak 

osloví nové zákazníky. 

 

Instagram   

 

Další sociální sí[, která se dá vyuţít v rámci propagace v online prostUedí. Zaloţení účtu 

je opEt zdarma a samotné vkládání nových pUíspEvk] také. Podnik m]ţe vyuţít 

Instagram (dále jen „IG“) účtu pro vkládání pUíspEvk] a inspirování zákazník] v podobE 

fotek r]zných variací jídel a odkazu na blog s jejich recepty nebo fotek z cvičebních 

lekcí, atd. 

 

StejnE jako u FB se dají oslovit noví zákazníci pomocí Instagram ads. Propagace na IG 

je propojená se sítí FB, jelikoţ pokud chce mít podnik sv]j profil na IG, musí mít 

zaloţenou FB stránku. OpEt je nEkolik moţností, jak cílit na uţivatele jako u FB. Na IG 

se dají propagovat hlavnE pUíspEvky, které se pak zobrazují uţivatel]m v jejich 
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obsahové síti. Pokud jsou pUíspEvky pro nE relevantní, mohou začít sledovat podnikový 

profil.   

 

Google AdWords a Seznam Sklik 

 

Takovým pUedch]dcem reklam na FB a IG, od kterých se sociální sítE určitE inspirovali, 

jsou nástroje od Googlu a Seznamu pro PPC („pay per click“) reklamu v rámci jejich 

vyhledávacích a obsahových sítí. Oba nástroje fungují velmi podobnE a na stejném 

principu. Nástroje obsahují nEkolik funkcí, jak m]ţe podnik cílit pUímo na okruh 

zákazník], které chce. Reklamy se zobrazují na základE vyhledávacích dotaz] 

zákazník] ve vyhledávačích Googlu a Seznam.  

 

Spolupráce s pUíbuznými subjekty 

 

Vyhledání subjekt], které nabízejí sluţby spojené se zdravým ţivotním stylem  

a nabídka spolupráce. M]ţou to být maséUi, fyzioterapeuti, ale i doktoUi. Forma 

spolupráce by mEla fungovat na základE vzájemného doporučení klient]m a ze strany 

podniku navíc s nabídkou vstupní konzultace zdarma pro tyto subjekty.  

 

Noviny, letáky 

 

PUi zaloţení podniku budou vytvoUeny informační letáky, které budou rozdány  

a rozmístEny na veUejnE dostupných místech. Vhodnými místy jsou čekárny pacient] u 

lékaU], kadeUnické a kosmetické salóny. Na letácích budou základní informace  

o novE otevírané poradnE a kontaktní údaje.  

 

Další formou propagace bude reklama umístEná v olomouckém zpravodaji, kde se bude 

jednat o graficky upravenou reklamu, ve které budou opEt základní informace o novE 

otvírané poradnE.   
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4.3.4 Distribuce 

 

Sluţby poradenství budou provozovány v kanceláUi, ale i v místE bydlištE zákazníka, 

záleţí na domluvE s klientem. Cvičební lekce budou probíhat v pronajaté tElocvičnE či 

hale.  

 

Poradenské sluţby budou probíhat v pronajaté kanceláUi, kde dojde k edukaci klienta. 

KanceláU se bude nacházet v mEstské části Olomouc-mEsto, kde je velmi dobrá 

dostupnost MHD. V této části se nachází jak autobusové, tak i vlakové nádraţí. 

Historické centrum, velké i malé námEstí a mnoho dalšího je právE v této lokalitE, a to 

nasvEdčuje k velké koncentraci obyvatel.  

 

Pokud se poradkynE dohodne s klientem na edukaci v jeho místE bydlištE, tak se na 

edukaci zmEní pouze jedna vEc. Místo vyuţití analytického stroje InBody, který slouţí  

k mEUení pouze v kanceláUi, se vyuţije stroj Tanita, jelikoţ tento stroj je menších 

rozmEr] a m]ţe se pUemís[ovat. Výhodou této edukace je ušetUení času a moţnost 

kontroly potravin klienta. 

Pro cvičební lekce je potUeba pronajímání tElocvičny či haly nejlépe poblíţ poradenské 

kanceláUe. TEmto účel]m nejvíce vyhovuje malá hala v budovE, kde sídlí T.J. Sokol 

Olomouc.  

 

4.4 Finanční plán 

 

Nejd]leţitEjší částí podnikatelského plánu je bezesporu finanční plán. Najdeme v nEm 

vyčíslené počáteční náklady pro zaloţení podniku, provozní, osobní a ostatní náklady. 

Dále pak vyčíslení pUedpokládaných budoucích trţeb.  

 

Jednotlivé rozdElení náklad]  

 Jednorázové náklady pUi zakládání společnosti a pro nákup vybavení kanceláUe 

 Náklady spojené s chodem podniku jako jsou pronájem prostor], energie, aj.  

 Osobní náklady 
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Náklady jsou rozdEleny v prvním roce podnikání do jednotlivých čtvrtletí.  

 

Následujícím krokem byl odhad budoucích mEsíčních a ročních trţeb, podle kterých se 

vypracovává optimistická, reálná a pesimistická varianta výnos].  

 

Na základE tEchto výpočt] náklad] a výnos] se vytvoUí výsledek hospodaUení na první 

tUi roky podnikání.  

 

4.4.1 Náklady spojené se zahájením podnikatelské činnosti 

 

Prvotní náklady na zaloţení společnosti s ručením omezeným týkajících se r]zných 

poplatk]. Poplatek notáUovi, získání výpis] z trestního rejstUíku, zapsání do obchodního 

rejstUíku a získání ţivnostenských oprávnEní pro podnikání. Dalšími náklady jsou 

poUízení kanceláUského nábytku a vybavení, elektroniky a další. PUičteny jsou i náklady 

na propagaci.  

 

Tabulka 6: Náklady spojené se zaloţením poradny (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady Poloţka 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 
Celkem 
Ěv Kčě 

ZUizovací 
výdaje 

Výpis z trestního 
rejstUíku Ňx 

200 0 0 0 200 

VyUízení ţivnosti Ňx 2 100 0 0 0 2 100 
Zápis do OR + 
poplatky notáUe 

5 000 0 0 0 5 000 

Vybavení 
poradny + 
cvičební 
pom]cky 

KanceláUský nábytek + 
vybavení  47 460 0 0 0 47 460 

Stroj InBody 170 + 
software 

125 000 0 0 0 125 000 

Pokladna EET 2 944 0 0 0 2 944 

Edukační materiály 5 000 0 0 0 5 000 

Cvičební pom]cky 8 520 0 0 0 8 520 

Propagace 

Webové stránky 
(doména, hosting, 
zaloţení a roční 
provoz) 

8 500 0 0 0 8 500 

Celkem   204 724 0 0 0 204 724 
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NejvEtší poloţkou v prvotních nákladech tvoUí poUízení stroje InBody 170, který je 

nezbytnou součástí výţivového poradenství.  Podnik se chce soustUedit hlavnE na online 

propagaci, tudíţ do ní investuje značnou částku. PUístroj Tanita je jiţ ve vlastnictví 

jednoho z podnikatel], kterou podnikatelé budou vyuţívat na mEUení na místech 

bydlištE zákazník].  

 

Započítat musíme i pokladnu EET, jelikoţ v roce Ň01Ř se počítá s posledními fázemi 

zapojení podnikatel] do elektronické evidence trţeb.  

 

Níţe jsou uvedené jednotlivé poloţky vybavení a pom]cek. 

 

Tabulka 7: Jednotlivé poloţky náklad] na vybavení a pom]cky (zdroj: vlastní zpracování) 

Vybavení kanceláUe Počet Ěv ksě Cena Ěv Kčě 
Pracovní st]l 1 3 000 

Ţidle  3 2 100 

Knihovna  1 2 000 

SkUíO 1 2 000 

VEšák 1 350 

Notebook 2 25 000 

Tiskárna ňv1 1 2 990 

KanceláUské potUeby - 1 500 
Celkem   38 940 

Vybavení pro cvičení Počet Ěv ksě Cena Ěv Kčě 
Bosu 2 3 000 

Činkový set 1 2 190 

Gymnastický míč 2 500 

Podloţka na cvičení 10 700 

Medicimbal 2 1 000 

Kettlebell 5 1 130 
Celkem   8 520 

Celkem za vybavení   47 460 
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4.4.2 Osobní náklady 

 

Osobními náklady jsou myšleny mzdové náklady a úhrada sociálního a zdravotního 

pojištEní zamEstnavatelem. V podniku jsou pouze dva majitelé (společníci), kteUí  

v prvním roce dosáhnou na mEsíční mzdu 15 000 Kč hrubého.  

 

Tabulka osobních náklad] je níţe uvedená.  

 

Tabulka 8: Osobní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 
Celkem (v 
Kčě 

Mzdové náklady 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 

Sociální a zdravotní 
pojištEní hrazené 
zamEstnavatelem 

30 600 30 600 30 600 30 600 122 400 

Celkem 120 600 120 600 120 600 120 600 482 400 
 

4.4.3 Provozní náklady 

 

Náklady spojené s provozem nutriční poradny. V tEchto nákladech najdeme nájemné, 

platbu za vyuţívání energií a ostatních sluţeb. Počítáme do nich internet a mobilní 

paušál. PotUeba je také započítat pojištEní pro podnikání.  
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Tabulka 9: Provozní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Celkem Ěv Kčě 

Nájemné kanceláU + 
energie  

15 791 15 791 15 791 15 791 63 164 

Nájemné 
tElocvična/hala 

13 200 13 200 13 200 13 200 52 800 

Čistící prostUedky 1 050 1 050 1 050 1 050 4 200 

Mobilní paušál  4 494 4 494 4 494 4 494 17 976 

Internet  1 047 1 047 1 047 1 047 4 188 

Aplikace EET 1 050 1 050 1 050 1 050 4 200 

Online marketing 
(PPC reklama, 
sociální sítE) 

20 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

Noviny, letáky  3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

PojištEní 6 500 0 0 0 6 500 

Účetní 5 550 5 550 5 550 5 550 22 200 

Celkem 71 682 53 182 53 182 53 182 231 228 
 

4.4.4 Ostatní náklady 

 

Do ostatních náklad] se započtou náklady na školení, danE, náklady na cestovné, odpisy 

dlouhodobého majetku a další. 

 

Tabulka 10: Ostatní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Celkem Ěv Kčě 
Cestovné 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Školení + certifikace 15 800 0 0 0 15 800 

DaO silniční 0 0 0 1 800 1 800 

Odpisy DHM 
3 438 3 438 3 438 3 438 13 750 

Celkem 22 238 6 438 6 438 8 238 43 352 

 

Automobil slouţí k pUípadným pUesun]m k mEUením u zákazník] a k pUesun]m mezi 

kanceláUí a tElocvičnou. V cestovném je zahrnuta amortizace a pohonné hmoty pro 
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vyuţití osobního automobilu, který je ve vlastnictví majitel] a nebude vloţen do 

majetku podniku. Proto je na konci roku započítána silniční daO. 

 

4.4.5 Celkové náklady 

 

Všechny výše zmínEné náklady jsou znázornEny v následující tabulce. Kde je moţné 

vidEt jednotlivé náklady sečtené celkovE za kaţdé čtvrtletí Ň01Ř.  

 

Tabulka 11: Celkové náklady pro rok 201Ř (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady za rok 201Ř 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q Celkem 
Náklady spojené se 
zahájením 
podnikatelské 
činnosti 

204 724 0 0 0 204 724 

Osobní náklady 120 600 120 600 120 600 120 600 482 400 

Provozní náklady 71 682 53 182 53 182 53 182 231 228 

Ostatní náklady 22 238 6 438 6 438 8 238 43 352 

Celkové náklady 419 244 180 220 180 220 182 020 961 704 
 

4.4.6 Odhad výnos] 

 

NejdUíve si zvolíme odhad trţeb za jednoho zákazníka na jeden mEsíc. Pr]mErný klient 

by mEl podstoupit pUi první návštEvE vstupní konzultaci, nechat si vytvoUit nEkterý  

z jídelníčk] nebo výţivových plán] a začít navštEvovat alespoO jedenkrát týdnE 

cvičební lekce.  

 

Tabulka č. 12 nám zobrazuje číselnE jeden z pUíklad] odhadu za jednoho zákazníka pro 

první mEsíc, kdy navštíví poradnu. Následující mEsíce se odhad trţeb bude mEnit na 

základE domluvy s klientem a spolupráce s ním.  
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Tabulka 12: Odhad trţeb za jednoho zákazníka pro první mEsíc Ězdroj: vlastní zpracováníě 

Odhad trţeb pro jednoho zákazníka Ě1. mEsícě Cena za sluţbu 
Vstupní konzultace 1 000 

VytvoUení rámcového jídelníčku 600 

NávštEva skupinových lekcí 6x mEs. 600 

Celkem  2 200 
 

V následující tabulce najdeme odhad trţeb za mEsíc rozdElené na pesimistickou, 

realistickou a optimistickou variantu. V tabulce jsou údaje o četnosti hodin  

a odhadovaných trţeb za jeden mEsíc. 

 

Tabulka 13: Odhady trţeb (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Odhad trţeb  

Pesimistická 
varianta 

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Četnost 
hodin (v 

hod) 

Obrat 
Ěv Kčě 

Četnost 
hodin (v 

hod) 

Obrat 
Ěv Kčě 

Četnost 
hodin (v 

hod) 

Obrat 
Ěv Kčě 

Vstupní konzultace  35 35 000 50 50 000 60 60 000 
Kontrolní konzultace 
(30min) 

10 6 000 15 9 000 25 15 000 

MEUení pUístrojem 
(15min) 

1,25 600 2 960 3,75 1 800 

VytvoUení 
rámcového 
jídelníčku  

15 9 000 20 12 000 30 18 000 

VytvoUení jídelníčku 
na míru (Ňh) 8 6 000 14 10 500 24 18 000 

VytvoUení 
výţivového plánu 
(3h) 

6 5 000 12 10 000 24 20 000 

Cvičební lekce (Ř 
lekcí - max 10 osob) 

8 3 200 8 4 800 8 6 400 

Osobní trénink 4 1 000 8 2 000 10 2 500 

Celkem za mEsíc 87,25 65 800 129 99 260 184,75 
141 
700 

Celkem za rok 1 047 
789 
600 1 548 

1 191 
120 2 217 

1 700 
400 
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4.4.7 Výkazy 

 

V této části finančního plánu budou vytvoUeny rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow 

pro první tUi roky podnikání. Pro výkazy se počítá s realistickou variantou odhadu trţeb. 

 

Rozvaha 

 

V rozvaze najdeme stav aktiv a pasiv podniku. To znamená stav majetku, jak 

dlouhodobého, tak krátkodobého a zdroje financování. V našem pUípadE se jedná zcela 

o vlastní financování podniku.  

 

Tabulka 14: Rozvaha v jednotlivých letech (zdroj: vlastní zpracování) 

Rozvaha Ěv Kčě Zahajovací 2018 2019 2020 

Aktiva celkem 
450 000 643 490 975 553 1 501 181 

Dlouhodobý majetek 
0 111 250 83 437 55 624 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 125 000 125 000 125 000 

Oprávky Ěodpisyě 0 -13750 -27 813 -27 813 

ObEţná aktiva 
450 000 532 240 892 116 1 445 557 

Zásoby 
0 70 404 70 404 70 404 

Krátkodobé pohledávky 
0 0 0 0 

Krátkodobý finanční 
majetek 

450 000 461 836 821 712 1 375 153 

Pasiva celkem 
450 000 643 490 975 553 1 501 181 

Vlastní kapitál 450 000 492 090 824 153 1 349 781 

Zakladní kapitál 450 000 450 000 450 000 450 000 

Rezervní fondy  0 3 409 26 897 42 576 

VH minulých let 0 0 15 193 304 680 

VH bEţného učetního 
období 

0 42 090 332 063 525 628 

Cizí zdroje 
0 151 400 151 400 151 400 

Krátkodobé závazky 
0 151 400 151 400 151 400 
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Základní kapitál je tvoUen finančním vkladem obou vlastník] a činí 450 000 Kč,  

v rozvaze je uveden jako krátkodobý finanční majetek, jenţ znamená v tomto pUípadE 

peníze na bankovním účtu.  

 

Rezervní fondy jsou tvoUeny povinnými rezervami ze zisku, které jsou tvoUeny 10% 

z vytvoUeného zisku. Závazky jsou pak tvoUeny v]či vedení účetnictví, pojiš[ovnám  

a státu na daních.  

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

Ve zjednodušeném rozsahu výkazu zisku a ztráty najdeme očekávané poloţky náklad]  

a výnos] za roky Ň01Ř – Ň0Ň0. Díky nEmu odhadujeme, jestli podnik bude 

v jednotlivých rocích podnikání ztrátový či ziskový. Najdeme zde provozní výsledek 

hospodaUení, výsledek hospodaUení za bEţnou činnost, za účetní období a také pUed 

zdanEním.  

 

Pro výpočet provozního výsledku hospodaUení odečteme od pUidané hodnoty osobní 

náklady, danE a poplatky, odpisy DM a ostatní náklady. Sečtením provozního  

a finančního výsledku hospodaUení získáme výsledek hospodaUení za bEţnou činnost.  

 

V roce Ň01ř se počítá s nár]stem trţeb o Ř % oproti roku 2018 a v roce 2020 o 13 % 

oproti roku 2019. Vše je zobrazeno v následující tabulce.  
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Tabulka 15: Výkaz zisku a ztráty v jednotlivých letech (zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty (v Kč) 
2018 2019 2020 

Trţby za sluţby 
1 191 120 1 290 432 1 483 997 

Náklady na poskytnuté sluţby 
435 952 231 228 231 228 

Obchodní marţe 
755 168 1 059 204 1 252 769 

Výkonová spotUeba 
183 226 238 320 275 098 

PUidaná hodnota 
571 942 820 884 977 671 

Osobní náklady 
482 400 482 400 482 400 

DanE a poplatky 
1 800 1 800 1 800 

Odpisy dlouhodobého majetku 
13 750 27 813 27 813 

Ostatní náklady 
39 900 39 900 39 900 

Provozní výsledek hospodaUení 
34 092 268 971 425 758 

Ostatní finanční náklady 
0 0 0 

Finanční výsledek hospodaUení 
0 0 0 

DaO z pUíjmu za bEţnou činnost 
7 998 63 092 99 870 

Výsledek hospodaUení za bEţnou 
činnost 

42 090 332 063 525 628 

Výsledek hospodaUení za účetní 
období 

42 090 332 063 525 628 

Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 

50 088 395 155 625 498 

 

Výkaz cashflow 

 

Tento zjednodušený výkaz cashflow nám zobrazuje pUehled o pohybu penEţních 

prostUedk] v podniku. Cashflow neboli tok penEz je tvoUen pUíjmy a výdaji za roky Ň01Ř 

– 2020 a v tabulce jsou rozdíly mezi tEmito poloţkami v jednotlivých rocích. V tomto 

výkazu najdeme čistý penEţní tok z provozní činnosti. Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv nám udává čistý penEţní tok z investiční činnosti. Čisté toky z provozní  

a investiční činnosti nám udávají čisté zvýšení nebo sníţení penEţních prostUedk], které 
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pUičteme ke stavu penEţních prostUedk] na začátku období. Výsledkem pak je stav 

penEţních prostUedk] na konci účetního období.  

 

Tabulka 16: Cashflow v jednotlivých letech (zdroj: vlastní zpracování) 

Cashflow (v Kč) 2018 2019 2020 

Stav penEţních prostUedk] na začátku 
období 

450 000 892 116 1 445 557 

Výsledek hospodaUení za účetní období 
pUed zdanEním 

50 088 395 155 625 498 

Odpisy stálých aktiv 
13 750 27 813 27 813 

ZmEna stavu pohledávek 
0 0 0 

ZmEna stavu krátkodobých závazk], bez 
krátk. závazk] a dohadných účt] 
pasivních 

151 400 0 0 

ZmEna stavu zásob 
-70 404 0 0 

Zaplacená daO z pUíjmu za bEţnou činnost 
0 7 998 63 092 

Čistý penEţní tok z provozní činnosti 144 834 430 966 716 403 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 
-125 000 0 0 

Čistý penEţní tok z investiční činnosti -125 000 0 0 

Čisté zvýšení nebo sníţení penEţních 
prostUedk] 

19 834 430 966 716 403 

Stav penEnţích prostUedk] na konci 
účetního období 

469 834 1 323 082 2 161 960 

 

4.5 Hodnocení rizik 

 

Kaţdé podnikání, nejen v začátcích, s sebou pUináší určitá rizika. Jako podnikatelé 

bychom se rádi tEmto rizik]m nejlépe vyhnuli. Pokud však uţ nastanou, musíme mít 

pUipravená opatUení, které je zmírní nebo jim v lepším pUípadE pUedejdou. Tato rizika 

totiţ mohou negativnE ovlivnit podnikání. ZjištEní tEchto rizik vychází z r]zných 

analýz.  
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NáslednE jsou tato rizika kvantifikována na základE klasifikační stupnice a dále jsou 

určeny dopady, které s sebou pUináší. Tímto postupem zjistíme hodnotu rizik a podle 

tEchto hodnot určíme, do jaké skupiny závaţnosti jednotlivá rizika patUí. NáslednE 

popíšeme opatUení pro jejich zmírnEní nebo odstranEní. 

 

V níţe uvedené tabulce je označení moţných rizik pUi zaloţení podniku 

 

Tabulka 17: Hrozby (zdroj: vlastní zpracování) 

PoUadové číslo Hrozba 

1 ZmEny v legislativE 
2 Konkurence a subsituty 
3 Nezájem zákazník] o sluţby 
4 Ostatní rizika 

  

Dalším krokem je kvantifikace rizik podle klasifikační stupnice, podle které se určuje 

pravdEpodobnost a dopad daných hrozeb. Ke stanoveným rozmezím je pUiUazeno slovní 

vyjádUení hodnot.  

 

Tabulka 18: Klasifikační stupnice hrozeb (zdroj: vlastní zpracování) 

Rozmezí PravdEpodobnost ĚPě Dopad (D) 

<0,8 – 1> Velmi vysoká Velmi závaţný 

<0,6 – 0,8) Vysoká Značný 

<0,4 – 0,6) StUední Pr]mErný 

<0,2 – 0,4) Nízká Nízký 

<0 – 0,2) Velmi nízká Zanedbatelný 

 

V následující tabulce je s jakou pravdEpodobností mohou nastat vyjmenovaná rizika  

a jaké budou mít dopady na podnik. Součin tEchto dvou poloţek určí hodnotu rizik  

a podle další tabulky, která nám rozdEluje rizika do kategorií, určíme, jak závaţná rizika 

jsou pro toto podnikání.  
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Tabulka 19: Kvantifikace rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

PoU. číslo PravdEpodobnost Dopad na projekt Hodnota rizika 

1 0,5 0,45 0,225 

2 0,8 0,7 0,56 

3 0,6 0,8 0,48 

4 0,45 0,55 0,2475 

 

ČervenE označená políčka značí, ţe rizika č. Ň a č. ň spadají do kategorie závaţných 

rizik. Kdyby se tato rizika naplnila, mElo by to velký vliv na chod podniku, a proto je 

nutné tEmto rizik]m pUedcházet. 

 

Tabulka 20: Kategorie rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Kategorie rizika Hodnota rizika (interval) 

BEţné <0 – 0,25) 

Závaţné <0,25 – 0,6) 

Kritické <0,6 – 1> 
 

Jednotlivá rizika a jejich opatUení 

 

4.5.1 ZmEny v legislativE 

 

Rizika spojená s legislativní zmEnou podnikání, resp. zmEnou zákon] a norem  

v podnikání, které mohou nastat a vytvoUit tak negativní dopady pro podnikatele. Také 

se to m]ţe týkat daOových zmEn (DPH, daO z pUíjmu), které mohou ovlivnit ceny za 

sluţby, které zákazníci nebudou ochotni zaplatit. Podnikatelé by proto nemEli 

zapomínat na sledování politické situace a zajímat se o pUípadné zmEny v legislativE.  

 

4.5.2 Konkurence a substituty 

 

Jelikoţ je stávající situace, co se počtu týče, konkurent] a substitut] v tomto oboru 

nadpr]mErná, je moţné, ţe by zákazníci mohli dát pUednost právE konkurenci pUed 

naším podnikem. Riziko nahrazením sluţeb podniku konkurencí či substituty je tedy 
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velké. Proto je potUeba se odlišit od stávající konkurence, správnE vyuţít propagace  

a zaujmout nabídkou sluţeb. V pUípadE našeho podniku m]ţeme tomuto riziku čelit 

vytvoUením loajální klienty nejen pomocí cvičebních lekcí, ale i účelné propagace  

v rámci sociálních sítí. Lidé jsou v dnešní dobE „pUipoutáni“ k sociálním sítím  

a podnik by tak mohl vyuţít aktivitou na svých účtech k motivaci a udrţování klient]  

k loajálnosti.    

 

4.5.3 Nezájem zákazník] o sluţby 

 

Zájem zákazník] o sluţby je podstatný aspekt po celou dobu podnikání. Proto je toto 

riziko bráno jako velmi d]leţité. V pUípadE nezájmu o sluţby je nutné zamyslet se nad 

propagací, nabídkou sluţeb a dalším. Pokud nezaujmeme zákazníky nabídkou sluţeb, je 

nutné ji pUizp]sobit zejména jejich poţadavk]m. Jestli je d]vodem špatná propagace, je 

potUeba zmEnit její podobu nebo vyuţít jiných moţností. Také m]ţe nastat situace, ţe 

bude špatnE nastavená cena sluţeb a na ní musíme reagovat upravením cen nebo 

zmEnou celé cenové strategie.  

 

4.5.4 Ostatní rizika 

 

V kaţdém podnikání m]ţe dojít k r]zným událostem, které jsou nepUedvídatelná, ale 

podnikatel na nE musí být nEjakým zp]soben pUipraven, aby minimalizoval jejich 

pUípadné d]sledky. Jedním z tEchto rizik m]ţe být zrušení nebo vypovEzení smlouvy 

pronajímatelem prostor, které vyuţíváme pro výkon podnikových sluţeb. Tomuto se dá 

pUedcházet nastudováním nájemní smlouvy a pUedcházení bod] ve smlouvE, které by 

mohli vést k vypovEzení.  

 

Velkým rizikem je také zp]sobení škody provozní činností tUetí osobE. NapU. m]ţe 

nastat situace, kdy se nEjakým zp]sobem zákazník zraní pUi cvičební lekci díky 

špatnému provedení cviku a vznikne mu újma na zdraví. V tomto pUípadE se dá 

pUedcházet tEmto rizik]m sepsáním pravidel, které by mEli zákazníci dodrţovat. Další 

moţností je pojištEní odpovEdnosti za škodu sluţeb.  
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Dalšími riziky, která patUí mezi nepUedvídatelné, jsou r]zné pUírodní katastrofy, poţár,  

a jiné, které by mohly poškodit provozovnu. Mezi další takové události patUí krádeţ. 

TEmto rizik]m se nedá zabránit, ale je moţné se proti tEmto situacím pojistit.  
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ZÁVDR 

 

Cílem práce bylo zpracování podnikatelského plánu pro zaloţení nutriční poradny ve 

mEstE Olomouc. Nutriční poradna bude mít právní formu společnost s ručením 

omezeným a vlastnit ji budou dva společníci.  

 

Jako vhodné místo pro zaloţení poradny bylo vybráno mEsto Olomouc, ve kterém se 

podle analýzy trhu nachází pUibliţnE 56 tisíc potenciálních zákazník]. Tito potenciální 

zákazníci by mEli být tvoUeni obyvateli ve vEku Ň0-50 let. Ideálním zákazníkem pak 

m]ţeme označit ţenu ve vEku Ň5-50 let, která by ráda zmEnila sv]j ţivotní styl, 

redukovala svojí váhu nebo zpevnila své tElo za pomoci sluţeb poradny.  

 

Díky analýze byla zjištEna situace na trhu v oblasti konkurence. V tomto odvEtví se 

v Olomouci nachází nEkolik konkurent], které nabízejí podobné sluţby, ale pouze jeden 

z nich je pUímý konkurent v nabídce sluţeb poradny.  

 

Určením silných a slabých stránek a určením pUíleţitostí a hrozeb prostUednictvím 

SWOT analýzy, jsme dosáhli dalších informací, které napomohly pUi tvorbE návrhu 

podnikatelského plánu.  

 

Dalším krokem bylo vytvoUení marketingového mixu. Produktem tedy je výţivové 

poradenství, které se rozdEluje na r]zné sluţby jako je vstupní analýza, tvorby 

jídelníčk] nebo sestavení výţivového plánu. K tomu se pUipojuje zprostUedkování 

cvičebních lekcí, které bude probíhat v rámci kruhového tréninku a bude tak společnE 

s poradenstvím motivovat zákazníky k dodrţování nastavených cíl].  

 

PUi tvorbE ceny se pak pUihlíţelo na údaje z analýzy. Cenová strategie byla vytvoUena na 

základE konkurence a od toho se odvíjelo stanovování pUibliţné ceny za sluţby nutriční 

poradny a cvičebních lekcí. Propagace bude pojata zejména prostUednictvím online 

marketingu a sociálních sítí. Sluţby budou distribuovány pUímým prodejem 

zákazníkovi.   
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Následoval finanční plán, ve kterém byly vyčísleny náklady spojené se zahájením 

podnikatelské činnosti a provozní, osobní a ostatní náklady. Od stanovených cen se 

odvíjel odhad trţeb pro tUi r]zné varianty. TEmi byly pesimistická, realistická a 

optimistická.  

 

Součástí plánu bylo i vytvoUení výkaz] - rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu 

cashflow. ProstUednictvím údaj] z tEchto výkaz] bylo zjištEno, ţe podnik vykázal 

v prvním roce velice mírný zisk a začne být více ziskový ve druhém roce podnikání, 

kde se projeví pUedevším sníţení náklad]. 

 

Podnikatelský plán pro zaloţení nutriční poradny, který jsem vytvoUil, je na základE 

zpracovaných údaj] realizovatelný a vytváUí tak potenciální pUíleţitost k zaloţení 

úspEšného podniku.  
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PUíloha 1: Tabulka obyvatelstva ve správním obvodE Olomouc (zdroj: zpracováno dle (ňř)) 

Obec 
K;デ;ゲデヴ=ﾉﾐｹ ┗┠ﾏ[ヴ; 

(ha) 

PﾗLWデ 
obyvatel 

ŽWﾐ┞ ┗W ┗[ﾆ┌ ヲヰ-44 

let 

M┌┥ｷ ;   ┥Wﾐ┞ ┗W ┗[ﾆ┌ ヱヵ-

39 let 

B[ﾉﾆﾗ┗ｷIW-

L;ジデ;ﾐ┞ 1529 2240 393 687  

Blatec 659 636 112 202  

Bﾗｴ┌ﾒﾗ┗ｷIW 1300 2535 455 819  

Bukovany 316 642 124 216  

B┞ゲデヴﾗLｷIW 801 786 154 257  

Bystrovany 350 1040 190 338  

D;ゲﾆ;H=デ 1265 597 97 170  

Dolany 2366 2709 499 830  

Doloplazy 804 1359 252 438  

Drahanovice 1351 1688 293 547  

Dub nad 

Moravou 1566 1588 275 494  

Grygov 1275 1487 251 430  

Hﾉ┌HﾗLﾆ┞ 2932 4268 714 1   348  

Hﾉ┌ジﾗ┗ｷIW 425 853 188 297  

Hﾐ[┗ﾗデｹﾐ 1173 1778 333 574  

Horka nad 

Moravou 1189 2420 407 736  

Cｴ;ヴ┗=デ┞ 841 860 165 284  

Kﾗ┥┌ジ;ﾐ┞-T;┥=ﾉ┞ 627 876 152 267  

KヴLﾏ;ﾒ 498 465 83 139  

KギWﾉﾗ┗-Bギ┌Iｴﾗデｹﾐ 786 1695 305 525  

LｷH;┗= 23813 929 170 352  

LｷHﾗジ 345 639 114 208  

Lﾗ┌L;ﾐ┞ 500 644 109 205  

L┌H[ﾐｷIW 276 448 72 141  

L┌デｹﾐ 820 3206 571 1   065  

M;ﾃWデｹﾐ 948 1179 211 395  

Mrsklesy 253 669 119 213  

N=ﾏ[ジド ﾐ; H;ﾐY 1865 2020 330 644  

Olomouc 10333 100154 18303 32 266  

Pギ=ゲﾉ;┗ｷIW 967 1423 261 471  



II  
 

Pギｹﾆ;┣┞ 1384 1305 231 398  

S;ﾏﾗデｹジﾆ┞ 190 1357 247 406  

SﾆヴHWﾒ 810 1184 219 404  

Slatinice 778 1553 258 467  

Suchonice 346 188 31 60  

S┗YゲWSﾉｷIW 303 197 33 69  

Šデ[ヮ=ﾐﾗ┗ 2827 3485 629 1   139  

T[ジWデｷIW 1244 1275 230 405  

Tﾗ┗Yギ 204 578 98 162  

TヴジｷIW 2504 1620 271 507  

Úゲデｹﾐ 442 430 83 134  

VWﾉﾆ= B┞ゲデギｷIW 922 3248 576 1   040  

VWﾉﾆ┠ T┠ﾐWI 2061 2851 532 950  

VWﾉﾆ┠ ÚﾃW┣S 1211 1299 229 436  

V[ヴﾗ┗;ﾐ┞ 1781 1410 255 442  

CELKEM 79180 163813 29624 52577 

  



III  
 

PUíloha 2: Návrh společenské smlouvy (zdroj: zpracováno dle (38)) 

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVů  
o zaloţení společnosti s ručením omezeným Ěs. r. o.ě 

 

 

Článek první 
 

Obchodní název a sídlo společnosti 
 

Obchodní název společnosti: Nutriční poradna Thesipa, s. r. o.  

 

Sídlo společnosti: Olomouc, tU. Kosmonaut] řŘř/Ř, PSČ 77ř 00  

 

 

Článek druhý 
 

PUedmEt podnikání 
 

PUedmEtem podnikání společnosti je:  Výţivové poradenství  

Provozování cvičebních lekcí  

 

 

Článek tUetí 
 

Společníci 
 

Společníky společnosti jsou: 

 

Pavel Urban, bytem Litomyšl, Zahájská 105, PSČ 570 01, nar. 5. 9. 1990 a  

Simona Chloupková, bytem Svitavy, Litevská Ň7, PSČ 56Ř 0Ň, nar. 4. 9. 1992 

 

 

 

 

 



IV  
 

Článek čtvrtý 
 

Vklady a podíly 
 

Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena 

ţádná zvláštní práva a povinnosti. Kaţdý vlastník m]ţe vlastnit pouze jeden podíl. 

 

Vklady a podíly společník] 

 

Pavel Urban, nar. 5. ř. 1řř0, bytem Litomyšl, Zahájská 105, PSČ 570 01, má vklad do 

základního kapitálu ve výši ŇŇ5 000,- Kč (slovy: dvE stE dvacet pEt tisíc korun 

českých), čemuţ odpovídá základní podíl ve výši 50%. 

 

Simona Chloupková, nar. 4. 9. 1992, bytem Svitavy, Litevská Ň7, PSČ 56Ř 0Ň, má 

vklad do základního kapitálu ve výši ŇŇ5 000,- Kč (slovy: dvE stE dvacet pEt tisíc korun 

českých), čemuţ odpovídá základní podíl ve výši 50%. 

 

Společník je oprávnEn pUevést sv]j podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo tUetí 

osobu jen se souhlasem valné hromady. 

 

Správcem vklad] je určen zakladatel Pavel Urban, nar. 5. ř. 1řř0, bytem Litomyšl, 

Zahájská 105, 570 01 

 

 

Článek pátý 
 

Výše základního kapitálu 
 

Základní kapitál společnosti činí 450 000,- Kč (slovy: čtyUi sta padesát tisíc korun 

českých).  Společníci se zavazují splatit 100% svých vklad] pUed podáním návrhu na 

zápis společnosti do obchodního rejstUíku.  
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Článek šestý 
 

Orgány společnosti 
 

Orgány společnosti jsou: valná hromada (jediný společník) 

    jednatelé 

 

 

Článek sedmý 
 

Valná hromada 
 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li pUítomni společníci, kteUí mají alespoO 51% 

všech hlas]. Kaţdý společník má 1 hlas na kaţdou 1 000,- Kč vkladu. 

 

Do p]sobnosti valné hromady náleţí rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato 

společenská smlouva zahrnují do p]sobnosti valné hromady. Dále tam patUí tyto 

náleţitosti: 

 Rozhodování o zmEnE obsahu společenské smlouvy 

 Jmenování a odvolání likvidátora, včetnE schvalování smlouvy o výkonu funkce 

a poskytování plnEní dle § 61 zákona o obchodních korporacích 

 Rozhodováni o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuţ 

zcizení vyţaduje souhlas valné hromady 

 UdElování pokyn] jednatel]m a schvalování koncepce podnikatelské činnosti 

společnosti, nejsou-li v rozporu s právními pUedpisy 

 

Valná hromada si m]ţe vyhradit rozhodování o vEcech, které jinak náleţejí do 

p]sobnosti jiných orgánu společnosti. 

 

 

 

 



VI 
 

Článek osmý 
 

Jednatelé 
 

Společnost má dva jednatele 

 

Kaţdý jednatel zastupuje společnost samostatnE. Podepisování za společnost se dEje 

tak, ţe k vytištEnému nebo vypsanému obchodnímu názvu společnosti pUipojí jednatel 

sv]j podpis. 

 

 

Článek devátý 
 

Zrušení a zánik společnosti 
 

Společnost se zrušuje nebo zaniká z d]vodu, uvedených v pUíslušných ustanoveních 

zákona o obchodních korporacích. 

 

PUi zrušení společnosti s likvidací má společník nárok na podíl na likvidačním z]statku. 

 

 

Článek desátý 
 

ZávErečná ustanovení 
 

Právní vztahy touto smlouvou výslovnE neupravené se Uídí zákonem č. ř0/Ň01Ň Sb., o 

obchodních korporacích, v platném znEní, a ostatními obecnE závaznými pUedpisy 

České republiky.  
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PUíloha 3: ůnalytický pUístroj InBody 170 (zdroj: pUevzato ze (40)) 



VIII 
 

 

PUíloha 4: Ukázka jídelníčku na 7 dní (zdroj: vlastní zpracování) 

  PondElí Úterý StUeda Čtvrtek Pátek Sobota NedEle 

SnídanE 

Čaj, Ţitný chléb, 
Lučina linie, šunka 

kuUecí, okurka 
salátová 

Voda, ovesná kaše s 
kiwi a oUechy 

Caro s mlékem, ţitný 
chléb, Flora, vejce 
natvrdo, okurka 

salátová 

Voda s citronem, 
celozrnná bagetka, 
Flora,olomoucké 

tvar]ţky, Uedkvičky 

Inka s mlékem, musli 
sypané s ovocem 

Bonavita, Uecký bílý 
jogurt (Milko 0 % 

tuku) 

Voda, kUehké 
kukuUičné plátky, 
lučina, sýr eidam, 

paprika 

Čaj, ovesná kaše s 
oUechy a sušeným 

ovocem 

PUesnídávka Kefír, jablko Proteinová tyčinka Jogurt bílý, mango 

Banánové smoothie 
s mlékem (m]ţe se 
pouţít i alternativa 

mléka-sojové, ovesné, 
mandlové, rýţové…) 

Acidofilní mléko, 
houska (vybírej radEji 
celozrnné, ţitné nebo 

grahamové…) 

Tyčinka Corny big 
fruity 

Podmáslí, nektarinka 

ObEd 
Dušené vepUové 

nudličky, s Uapíkatým 
celerem, dušená rýţe 

Pečené kr]tí rolky 
plnEné špenátem, 
pečené brambory, 

salát z čínského zelí 

TEstovinový salát 
s tuOákem, zeleninou 

a jogurtovým 
dresinkem 

Rizoto se zeleninou a 
kuUecím masem, 

strouhaný sýr  

Zapečená cuketa 
s mozzarellou, 

celozrnné pečivo 

Pečený losos (nemusí 
být právE losos) na 

bylinkách, 
bramborová kaše, 

okurkový salát 

PUírodní kuUecí prsa 
na kari se 

zeleninovou oblohou, 
dušená rýţe 

Svačina Knackebrot, 
bylinkový duko sýr 

Podmáslí, 
slunečnicová kostka 

Kešu 
oUechy+hroznové 

víno 

KUehké kukuUičné 
plátky, rybičková 

pomazánka 
Tvaroh s jahodami 

Tecký jogurt milko s 
čokoládou 

Ovocný tvaroh 
Ovofit 

VečeUe 
Sójový rohlík, Flora, 
Eidam, zelný salát s 

kUenem 

Česneková 
pomazánka, celozrný 

rohlík, zelenina 

VepUové kostky 
v mrkvi s hráškem, 

brambory 

Opečené uzené tofu s 
kuskusem, okurka 

salátová 

Červená čočka 
s vejcem, salát z 

červené Uepy 

Zapečené tEstoviny s 
brokolicí sypané 

sýrem, mrkvový salát 
s jablkem 

Ţitný chléb, 
Hermelín figura, 
Flora, Uedkvičky 

2. večeUe Strouhaná mrkev s 
tvarohem 

Šmakoun se 
zeleninou 

Rýţový chlebíček, 
šunka, zelenina 

Bílý jogurt s 
meruOkou 

Grahamový rohlík, 
gouda 

Jogurtový nápoj 
Activia 

Vejce se zeleninou 
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PUíloha 5: Odpisy DHM (zdroj: vlastní zpracování) 

Majetek 
PoUizovací 

cena 
Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisu 

Zp]sob 
odpisování 2018 2019 2020 2021 2022 

Stroj 
Inbody 
170 

1Ň5 000 Kč 2 5 let rovnomErnE 
13 750 

Kč 
27 813 

Kč 
27 813 

Kč 
27 813 

Kč 
27 813 

Kč 

 

Analytický stroj InBody 170 je odepisován rovnomErnE po dobu 5 let, kdy daOové odpisy se rovnají tEm účetním. 

 

 


