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Abstrakt 

První kapitola definuje cíl práce a metody jejího zpracování. Druhá kapitola je 

věnována teoretickým podkladům, na jejichž základě je vypracována následná praktická 

část. Tato kapitola je rozdělena do tří částí, kterými jsou Malý a střední podnik, Podpora 

malého a středního podnikání a Specifika podnikatelského projektu. Třetí a 

nejrozsáhlejší kapitola podrobně rozpracovává podnikatelský projekt. Tato část práce je 

rozdělena do šesti studií (částí), kterými jsou Úvodní studie, Marketingová studie, 

Finanční studie, Technická studie, Personální studie a Hlavní předpoklady úspěšnosti 

projektu. Na základě těchto studií je vypracována poslední kapitola, kterou tvoří 

Podnikatelský projekt určený Českomoravské záruční a rozvojové bance na získání 

podpory pro vstupující podnik na trh. 

 
 
Abstract 

First chapter is defining main object and methods of elaboration. Second chapter is 

aimed at theoretical material, on which next following practical part have been worked 

out. This thirt part is split into three sections, one of them is small and medium 

company, another is support for small and medium companies and the last one is 

specification of entrepreneurial project. This part is devided into six segments, the first 

is introductory study, the second is marketing study, the third is financial study, the 

fourth is technical study, the fifth is human resources study and the last one is hypothese 

about success of this study. All these studies were used as a key material for last part 

entrepreneurial project for getting subvention from Ceskomoravska zarucni a rozvojova 

banka. 
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1 ÚVOD 

Založit a vést podnik je pro mnoho lidí velice lákavou záležitostí, neboť být 

podnikatelem znamená mít volnou ruku při rozhodování, mít prostor pro kreativní 

myšlení a jednání, atd. Být podnikatelem ale s sebou nese také negativa, kvůli kterým je 

pouze chtění stát se podnikatelem velice málo. Pouze člověk, který podniká nebo již 

podnikal, je schopen nastínit problémy a nástrahy, které jdou ruku v ruce s podnikáním. 

Jsou ovšem také osoby, které všeobecně známá negativa považují za pozitiva. 

Každodenní shon, řešení konfliktů, stres, apod. jsou pro tyto lidi nikoliv brzdou, ale 

právě motorem, který je motivuje. Tito lidé jsou pak vhodní stát se podnikatelem. 

Trh výrobků a služeb se ze stavu, kdy byl závislý na nabídce, přesunul do stavu, 

kde právě zákazník (spotřebitel) diktuje podmínky trhu. Za pomyslného „tahouna“ trhu 

tak můžeme považovat právě spotřebitele. Pro všechny nabízející (podnikatele) tento 

fakt znamená to, že musí přizpůsobit své nabízející služby či výrobky tak, aby 

spotřebitele zaujal a poté uspokojil. Podnikatel má tedy před sebou nejdůležitější úkol, 

kterým není samotná výroba či poskytovaná služba, ale zajistit si zákazníkovu přízeň, 

bez které firma není schopna svůj produkt v tvrdé konkurenci prodat. 

Jak již bylo naznačeno, stát se podnikatelem je velice lákavá záležitost, ale nese 

s sebou negativa. Za jedno z negativ můžeme považovat riziko. Velikost rizika závisí na 

mnoha faktorech, kterými jsou např. podmínky trhu, na který podnik vstupuje, 

schopnosti podnikatele, apod. Mezi rizikem a ziskem většinou můžeme vysledovat 

přímou úměru, tedy čím vyšší riziko, tím vyšší zisk. To je také důvod, proč mnoho 

podnikatelů krachuje již v počátcích podnikání, tedy že zbytečně riskují pro rychlý, 

vysoký výdělek. 

Existuje všeobecně známý fakt, že „peníze leží všude na zemi, stačí je jen 

zvednout“. Mnoho začínajících podnikatelů se mylně domnívá, že i když mají dobrý 

nápad, se kterým by mohli vstoupit na trh, je nemožné získat dostatečný kapitál. 

Investorů je mnoho a pokud je podnikatelský záměr zaujme, budou investovat, neboť 

dobré nápady jsou tím, co je živí. Na začátku samozřejmě musí být již zmiňovaný dobrý 

nápad, něco nového. Dále je ale důležité tento nápad zpracovat tak, aby byl připravený 

v papírové podobě pro budoucí investory. Tímto papírovým zpracováním se myslí 

podnikatelský projekt. Dobře vypracovaný podnikatelský projekt nám zajistí nejen 
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detailní pohled na projekt, snížení potenciálního rizika, ale hlavně nám umožní možnost 

spolufinancování, které je pro začínající podnikatele většinou nezbytným elementem. 

Tato práce se bude zabývat vytvořením podnikatelského projektu, který bude 

využit pro získání potřebného kapitálu na založení podniku. Podnikatelský projekt bude 

předložen Českomoravské záruční a rozvojové bance, která po kladném zhodnocení 

tohoto projektu může poskytnout bezúročný úvěr na určitou část potřebného kapitálu. 

Podnikatelský projekt bude vytvořen pro podnik zabývající se Colon-hydroterapií. 

Tato terapie umožňuje hlubokou očistu tlustého střeva, což přispívá k jeho regeneraci a 

správné funkci a návazně k regeneraci a zdraví celého organismu. Zatím je tato 

procedura poskytovaná převážně ve sféře lázeňství či jako doplňková procedura ve 

zdravotnictví. Protože je o tuto terapii stále větší zájem, je nasnadě využít této 

příležitosti a začít na tomto trhu provozovat Colon-hydroterapii v soukromých 

nestátních zdravotnických zařízení. 
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2 CÍLE PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 

V následujících dvou subkapitolách je vymezen cíl práce a metody, které byly při 

zpracování práce použity. 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je zpracování podkladů pro předinvestiční fázi projektu a následný návrh 

podnikatelského projektu za účelem získání podpory poskytované Českomoravskou 

záruční a rozvojovou bankou. Analytická část projektu bude obsahovat především ty 

části, které jsou svým obsahem shodné s požadavky Českomoravské záruční a 

rozvojové banky na předkládaný podnikatelský projekt. 

2.2 Metody zpracování 

Teoretická část práce používá pro svou diagnostiku kvalitativní výzkum a syntetizuje 

především virtuální a archivní data. Výsledkem syntézy použité literatury a virtuálních 

dat jsou teoretické informace, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky a také ke 

zpracování analytické části a vlastního návrhu projektu. 

Praktická část používá pro svou diagnostiku obecné a dílčí analýzy. 

V marketingové části práce se vychází z marketingového šetření, kde byla použita 

dotazníková metoda. Další studie (analýzy) vychází z marketingových výzkumů a jsou 

doplněny o data získaná metodou výpočtovou a kvantitativní. Mezi dílčími studiemi 

jsou využity vztahové analýzy. V praktické části se také využila technika transkripce – 

selektivní protokol, kde byl výběr z variant rozhodnut na základě zvolených kritérií. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola má za cíl poskytnout teoretické informace týkající se zpracování projektu 

na získání podpory od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Teoretická 

východiska jsou rozdělena do tří částí (subkapitol), kterými jsou Malý a střední podnik 

(definice, právní formy, atd.), Podpora malého a středního podnikání (regionální 

politika, jaké existují programy na podporu podnikání, atd.) a Specifika podnikatelského 

projektu (definice, účel, fáze, atd.). Tyto informace by měly být dostatečným 

teoretickým podkladem pro další části práce. 

3.1 Malý a střední podnik 

Malé a střední podniky mají podstatný vliv na vývoj ekonomiky v České 

republice.Velkým dílem ovlivňuje nezaměstnanost, má vliv na velké podniky z hlediska 

zvyšování inovační aktivity, atd. Z pohledu malých a středních podniků jsou výhody 

např. jednoduchá organizační struktura, možnost úzké specifikace výrobního programu, 

apod. Má také ale své nevýhody, za které můžeme považovat obtížně získatelné zdroje 

kapitálu, malá schopnost získat a udržet si kvalitní zaměstnance, apod. 

3.1.1 Definice malého a středního podnikání 

Definice malého a středního podnikání (MSP) nejsou ustálené. Neboť se tato práce 

opírá o podmínky CzechInvestu, je nezbytné se držet definice, která je součástí nařízení 

Evropské Komise č. 364/2004 (20). Dle této definice se za drobného, malého a 

středního podnikatele (MSP) považuje podnikatel, který 

 zaměstnává méně než 250 zaměstnanců 

 jeho aktiva (majetek) nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR, 

nebo má obrat (příjmy) nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, který: 

 má méně než 50 zaměstnanců 

 jeho aktiva (majetek) nebo obrat (příjmy) nepřesahuje korunový ekvivalent 

částky 10 mil. EUR 
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Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, který: 

 má méně než 10 zaměstnanců 

 jeho aktiva (majetek) nebo obrat (příjmy) nepřesahuje korunový ekvivalent 

částky 2 mil. EUR 

3.1.2 Právní formy podnikání 

V České republice je možné podnikat dvěma způsoby a to jako fyzická osoba nebo jako 

právnická osoba: 

Fyzická osoba - je potřeba živnostenský list 

 - živnosti: a) ohlašovací – vázané, řemeslné, volné 

 b) koncesované 

Právnická osoba - Společnost s ručením omezeným 

 - Veřejná obchodní společnost 

 - Akciová společnost 

 - Komanditní společnost 

 - Družstvo 

 - Sdružení 

Níže jsou uvedeny nejčastěji uváděné výhody a nevýhody právních forem 

podnikání u právnických osob dle (27): 

Společnost s ručením omezeným 

Výhody: - omezené ručení za závazky společnosti 

 - poměrně nízká hodnota minimálního základního kapitálu (200.000 Kč) 

 - malá administrativní náročnost 

Nevýhody: - nutnost vedení podvojného účetnictví 

 - zisk se daní daní z příjmů právnických osob 

Akciová společnost 

Výhody: - silný dojem velké společnosti  

 - čistě kapitálová společnost 

Nevýhody: - vysoký základní kapitál (2.000.000 Kč) 

 - složité zakládání i působení společnosti 
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Veřejná obchodní společnost 

Výhody: - není nutný základní kapitál 

Nevýhody: - společníci ručí celým svým majetkem 

Komanditní společnost 

Výhody: - není nutný základní kapitál 

 - komanditisté nemají zákaz konkurence 

Nevýhody: - společníci ručí celým svým majetkem 

 - komanditisté nerozhodují o obchodním vedení společnosti 

Družstvo 

Výhody: - otevřenost pro další členy 

 - členové neručí za závazky 

 - možnost založení i pro nepodnikatelské účely 

Nevýhody: - minimálně 5 členů 

 - tvrdý zákaz konkurence 

Sdružení 

Výhody: - bez zakládání nové společnosti lze spojit několik podnikatelů 

 - žádný základní kapitál 

 - vedení pouze jednoduchého účetnictví 

Nevýhody: - společníci ručí celým svým majetkem 

 - sdružení nemá právní subjektivitu (vystupování účastníků svým jménem) 

 - pokud jeden člen je plátcem DPH, ostatní členové mají tutéž povinnost 

3.1.3 Obecné informace o zakládání obchodních společností 

Zakládání obchodních společností se v České republice řídí především zákonem 

č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem. Tento právní předpis byl od svého schválení 

mnohokrát novelizován tak, aby co nejvíce odpovídal aktuálním podmínkám 

podnikatelské praxe. 
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Obchodní zákoník upravuje následující oblasti: 

 právní postavení podnikatelů v soukromě právních vztazích, 

 obchodní závazkové vztahy, 

 jiné vztahy související s podnikáním. 

V obecném ustanovení druhé části obchodního zákoníku, tj. v § 56 je obchodní 

společnost definována takto: 

Obchodními společnostmi dle obchodního zákoníku jsou dle (10): 

 veřejná obchodní společnost, 

 společnost s ručením omezeným, 

 komanditní společnost, 

 akciová společnost. 

Zakládání obchodní společnosti můžeme rozdělit na dva stupně. Na založení 

společnosti a vznik společnosti. Pro založení obchodní společnosti je třeba podepsat 

společenskou smlouvu všemi společníky (nutno také notářské ověření) nebo sepsat 

zakladatelskou listinu (taktéž notářsky ověřit) pokud je jediný zakladatel. Vznik 

společnosti je dán dnem zápisu do obchodního rejstříku. Zde je podmínka, že návrh na 

zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti. (31) 

3.1.4 Nestátní zdravotnické zařízení 

Provozování terapie (Colon-hydroterapie), pro kterou je tato práce tvořena, není 

činností, která může být provozována na základě živnostenského oprávnění. 

Provozování této terapie je možné pouze pod tzv. nestátním zdravotnickým zařízením. 

To je dáno zákonem České národní rady č. 160/1992 Sb. ze dne 19. března 1992 

o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, které má níže uvedená 

specifika. (29) 

Rozsah poskytované zdravotní péče: 

 ošetřovatelská 

 diagnostická 

 preventivní, rehabilitační 

 lázeňská 

 léčebná 

 lékárenská 
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Podmínky poskytování zdravotní péče: 

Zařízení musí být personálně, věcně a technicky vybavená a musí splňovat požadavky 

kladené na jeho provoz, jimiž jsou: 

 hygienické požadavky na provoz 

 technické a věcné požadavky na vybavení zařízení 

Odborná způsobilost: 

Provozovat službu mohou zdravotničtí pracovníci oprávněni poskytovat službu 

v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti, musí být způsobilí 

k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních předpisů. 

Oprávnění k provozování: 

 vzniká rozhodnutím o registraci příslušného krajského úřadu (nebo 

městského/obecního úřadu) 

Obecné podmínky registrace: 

 u fyzické osoby – plně způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, odborná 

způsobilost a zdravotní způsobilost (21) 

 u právnické osoby nebo fyzické osoby bez odborné způsobilosti – musí se 

ustanovit odborný zástupce, který musí splňovat dané podmínky (viz. u fyzické 

osoby); odborný zástupce musí být v pracovně právním vztahu k provozovateli, 

pokud není společníkem obchodní společnosti. Odborný zástupce také 

zodpovídá za odborné vedení zařízení (21) 

Správní poplatky a lhůta pro vyřízení: 

 vydání rozhodnutí o registraci k provozování činí 1000 Kč 

 změna o registraci činí 500 Kč 

 změna osobních údajů 100 Kč 

 zrušení rozhodnutí o registraci 150 Kč 

 lhůta pro vyřízení je 30 dnů (ve složitých případech 60 dnů) 
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Doklady pro vyřízení registrace (nejběžnější): 

 doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti, doklad o bezúhonnosti 

 souhlas krajského úřadu (či městského/obecního úřadu) s personálním a věcným 

vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče 

 provozní řád, který je schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

 vyplněný tiskopis žádosti o registraci 

3.2 Podpora malého a středního podnikání 

Malé a střední podniky (dále jen MSP) hrají významnou roli v České ekonomice, a 

proto se také Česká republika a nyní i Evropská unie snaží tyto podniky podporovat. 

V České republice se o hospodářskou politiku stará Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které vyhlašuje  programy, které MSP podporují. 

Evropská unie podporuje MSP prostřednictvím strukturálních fondů a její cíl je 

posilování hospodářské a sociální soudržnosti v rámci všech členských zemí Evropské 

unie. Evropská unie tak snižuje rozdíly mezi jednotlivými regiony Evropské unie, tzn., 

že největší podpora směřuje do nejvíce strukturálně postižených regionů. (11) 

Díky programům vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a 

strukturálním fondům EU mohou malé a střední podniky získat pro své podnikání 

potřebný kapitál, záruku, příspěvky nebo úvěr se sníženou sazbou. Podpory se vztahují 

jak pro začínající podniky, tak pro podniky již fungující, kde podpory fungují jako 

upevňování ekonomického postavení. 

3.2.1 Regionální politika a strukturální fondy EU 

Česká republika jako členský stát v rámci přijaté finanční perspektivy EU na období let 

2007-2013 má nárok na čerpání finančních prostředků z evropských fondů, které jsou 

určeny k financování politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Toto čerpání sebou 

nese splnění přísných podmínek, které jsou určeny jak na straně administrativy, tak na 

straně žadatelů či potenciálních příjemců podpor. Politika hospodářské a sociální 

soudržnosti EU je realizována dvěma typy finančních nástrojů, kterými jsou fondy 

soudržnosti (CF) a strukturální fondy (SF), SF dále obsahují Evropský fond 

regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF) - viz. obr. č. 1. Finanční 

nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU). (11) 
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Obrázek 1 - Finanční nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 

 
 Zdroj: vlastní 

 

Podpory jsou určeny pro širokou škálu uplatnění. Můžeme je rozdělit do 

následujících tří cílů dle výše zmíněné politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

EU (11): 

1. cíl „Konvergence“ - podpora je určena k urychlení hospodářské konvergence 

nejméně rozvinutých regionů zemí EU. Cíl je tedy zaměřen na zvýšení 

zaměstnanosti (investováním do lidských a materiálních zdrojů), rozvoj 

výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky, dále na rozvoj 

environmentálního managementu a efektivitu státní administrativy. 

2. cíl „ regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – podpora je zaměřena 

na posílení konkurenceschopnosti a atraktivitu příslušných regionů. Dále na 

podporu hospodářských a společenských změn, inovací, podporu společnosti 

založené na znalostech. Podpora je zaměřena také na podnikavost, ochranu 

životního prostředí a prvenci rizik. 

3. cíl „Evropská územní spolupráce“ – podpora je zaměřena na zintenzivnění 

spolupráce na třech úrovních, kterými jsou přeshraniční spolupráce regionů 

spadající do NUTS III realizovaná prostřednictvím společných programů, 

spolupráce na nadnárodní úrovni a meziregionální spolupráce ve formě 

vytváření sítí pro spolupráci a výměnu zkušeností v rámci celé EU. 
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3.2.2 Operační program Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem 

realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Je taktéž významným nástrojem 

pro rozvoj malého a středního podnikání. Tato koncepce je schválená usnesením vlády 

České republiky č. 392/2006 na období let 2007 až 2013. 

OPPI je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb, 

rozvoj podnikání a podporu podnikatelského prostředí, na podporu inovací, na podporu 

podnikatelského ducha a růstu hospodářství. (11) 

Peníze pocházejí z části ze strukturálních fondů EU (85 %) a z části ze státního 

rozpočtu (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny 

ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů nebo záruk. Šanci mají projekty 

realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. (30) 

3.2.3 Programy podpory v rámci OPPI 

V rámci programu OPPI je nyní možné čerpat podpory z 15 programů. Přehled těchto 

programů včetně formy podpory uvádí následující tabulka: 

 

Tabulka 1 – Programy OPPI 

Program Forma podpory 
Start Úvěr 
Progres Úvěr 
Záruka Zvýhodněná záruka 
Rozvoj Dotace 
ICT a strategické služby Dotace 
ICT v podnicích Dotace 
Ekoenergie Dotace 
Inovace Dotace 
Potenciál Dotace 
Spolupráce Dotace 
Prosperita Dotace 
Školící střediska Dotace 
Nemovitosti Dotace 
Poradenství Dotace 
Marketing Dotace 

    Zdroj: 11 
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3.2.4 Program START 

Tato práce se zabývá nově vznikajícím podnikem a proto je důležité se zaměřit na 

program START, který je určen právě pro podnikatele začínající s podnikáním poprvé. 

Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů pro osoby vstupující 

do podnikaní poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející 

podnikatelské činnosti. (11) 

Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Poskytovatelem podpory 

je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Podpora je poskytována z prostředků 

záručního fondu nebo úvěrového fondu vytvořených z prostředků státního rozpočtu, 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a v případě úvěrového fondu také z prostředků 

ČMZRB. (12) 

Specifická kritéria přijatelnosti (11): 

 projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti uvedené 

v příloze programu, 

 je nutno doložit certifikát o absolvování vzdělávacího programu „Základy 

podnikání“ akreditovaného MŠMT, 

 jednomu příjemci podpory může být v tomto programu poskytnuta pouze jedna 

z forem podpory a pouze na jeden projekt. 

 

Způsobilými výdaji, ke kterým může být čerpán bezúročný nebo zaručovaný úvěr, 

jsou pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku, pořízení zásob (včetně drobného hmotného majetku) a pořízení 

drobného nehmotného majetku. (12) 

Výše podpory 

Bezúročný úvěr se poskytuje do výše až 1,5 mil Kč se splatností do 7 let. Tento úvěr je 

poskytován až do výše 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Záruka se 

poskytuje do výše 80 % jistiny úvěru s finančním příspěvkem ve výši 15 % 

zaručovaného úvěru (pouze v případě úvěru od banky, která má s ČMZRB uzavřenou 

smlouvu o zjednodušeném postupu poskytování záruk). (11; 12) 
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3.2.5 Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČMZRB, a.s. je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry 

hospodářské politiky vlády ČR a regionů rozvoji malého a středního podnikání, 

infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. (22) 

Stát vlastní 72,33 % akcií ČMZRB, minoritními podílníky jsou Komerční banka 

(13 %), Česká spořitelna (13 %) a ČSOB (1,67 %). Malí a střední podnikatelé 

u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. mohou získat úvěry za výhodných 

podmínek či bankovní záruky. Tyto úvěry a záruky jsou součástí výše zmíněných 

programů podpory v rámci OPPI. (2) 

3.2.6 CzechInvest 

CzechInvest je agentura pro podporu podnikání a investic. Je to státní příspěvková 

organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje 

konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních 

podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic 

z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. (28) 

CzechInvest zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu 

v rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií. Tuto 

oblast podpory poskytuje jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest 

dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování 

mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat 

žádosti o investiční pobídky a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do 

dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb 

a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a 

zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. (28) 

Služby CzechInvestu (28): 

 informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele 

 implementace dotačních programů financovaných EU a státem 

 formální poradenství k projektům 

 správa databáze podnikatelských nemovitostí 

 podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem 

 pomoc při realizaci investičních projektů 
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 zprostředkování státní investiční podpory 

 AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, 

podpora při reinvesticích 

 
Obrázek 2 - Role (místo) CzechInvestu v oblasti 

podpory podnikání 

 
 Zdroj: vlastní 
 

3.3 Specifika podnikatelského projektu 

Podnikatelský projekt můžeme brát jako bránu k tomu, co se bude odehrávat 

v budoucnu nebo jako pomocníka, který nám umožní lépe naplánovat či organizovat 

činnosti při tvorbě podnikatelského záměru nebo může pro nás být komplexním 

dokumentem, který bude sloužit jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro získání 

spoluinvestora. Proto je podnikatelský projekt velice důležitou součástí každého 

záměru, který chce firma realizovat. Je nezbytné, aby firma ovládala alespoň základní 

poznatky o tvorbě tohoto „dokumentu“, neboť jedině takto může předejít nepříjemným 

situacím, které jsou součástí každého záměru. Podnikatelský projekt není zaručená 

cesta, která vede k bezproblémovému postupu (chodu) projektu. Je to především dobrý 

pomocník, který posuzuje úroveň projektu, který pomáhá realizovat projekt a který 

slouží  pro eliminaci potenciálních rizik. 
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3.3.1 Definice projektu 

Slovem projekt se v dřívější projektové praxi měla na mysli komplexní dokumentace, 

která sloužila k posouzení úrovně a efektivnosti návrhu projektu i k jeho realizaci. 

Význam slova projekt byl tedy ve smyslu námětu, návrhu, plánu, výkresů, apod. 

Současné pojetí slova projekt je daleko širší a chápeme ho nyní již jako proces 

plánování a řízení rozsáhlých operací. Nedíváme se již na význam slova projekt jako na 

výsledek (projektovou dokumentaci), ale jako na tvůrčí proces. (13) 

Definic pojmu projekt je mnoho. Například můžeme projekt chápat jako „proces 

definování konkrétního záměru, plánování jeho dílčích etap a následně řízení činností, 

vedoucích k jeho naplnění“ (25). Dále můžeme brát pojem projekt například ve smyslu 

pohledu na budoucnost. Z tohoto pohledu je dle stejného autora „projekt předpisem 

(vzorem, modelem, šablonou..), který nás má přenést ze stavu, ve kterém se nacházíme 

"dnes", do stavu ve kterém se chceme nacházet "zítra".“ 

3.3.2 Účel podnikatelského projektu 

Podnikatelský projekt se zpracovává především pro účely dvojího druhu, a to podle 

toho, komu je podnikatelský projekt určen, tedy pro jaký cíl je projekt zpracováván. 

Pokud je podnikatelský projekt určen firmě či fyzické osobě, jedná se o výchozí 

dokument, který postihuje veškeré podnikové plánování, tedy podstatné informace 

o daném projektu. Také kvalitně zpracovaný podnikatelský projekt výrazně snižuje 

potenciální podnikatelské riziko. Je-li podnikatelský projekt určen investorovi (bance, 

fondy EU, soukromému investorovi, apod.), je kvalitně a reálně vypracovaný 

podnikatelský projekt jedním z klíčových dokumentů pro spolufinancování daného 

záměru. (19) 

Podnikatelský projekt lze použít téměř všude, kde je potřeba naplánování 

budoucího očekávání. Může se použít například u vývoje a výroby raketoplánu, při 

vývoji nového softwarového produktu, při stavbě rodinného domku nebo jen při 

malování pokoje. 

3.3.3 Základní ekonomické fáze projektu 

Při tvorbě jakéhokoliv projektu je důležité dodržovat systematičnost, tedy postupné 

řešení od obecného ke konkrétnímu, od všeobecného k podrobnému. Podstata této 
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zásady (zásada postupného řešení) spočívá dle (13) v rozdělení projektu do čtyř fází 

projektování. Těmito fázemi jsou: 

1. situace – podmínky a požadavky vztahující se k projektu a umístění systému 

v jeho okolí 

2. kompozice (hrubý projekt) – základní uspořádání prvků systému z hlediska 

toku materiálu, informací 

3. dispozice – horizontální i vertikální rozmístění všech prvků sytému 

4. realizace – schvalovací řízení, příprava realizace, vlastní vybudování sytému, 

zkušební provoz 

 

Dle (17) můžeme investiční projekt rozdělit do čtyř investičních etap a to na: 

1. předinvestiční fáze – přípravné operace, rozhodování o realizaci či zamítnutí 

projektu, spadají sem náklady na projektovou dokumentaci, administrativní 

náklady na přípravu projektu, apod. 

2. fáze investiční (investiční etapa) – období od začátku investiční výstavby do 

zahájení jejího provozu 

3. fáze provozní (provozní etapa) – období od zahájení provozu do jeho ukončení 

4. fáze poprovozní (likvidační etapa) – zde se projekt již neprovozuje, ale stále 

může jeho předchozí existence ovlivňovat příjmy a výdaje investora (například 

náklady na likvidaci) 

 

Všechna rozdělení investičních projektů mají společnou, již výše zmíněnou, 

souslednost, systematičnost, tedy postupné řešení. Není nutné se striktně držet určitého 

postupu, ale dodržet základní myšlenku tvorby projektu. Každý projekt je jedinečný, a 

proto se fáze investičního projektu u každého projektu mohou lišit. Díky logickému 

vymezení fází získá investiční projekt kapacitní, nákladovou a časovou optimalizaci. 
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Obrázek 3 - Fáze a náplň životního cyklu projektu 

 
 Zdroj: vlastní 

 

3.3.4 Hlavní požadavky studie proveditelnosti 

Jak již bylo výše uvedeno, projektem se rozumí ne jen projektová dokumentace, ale celý 

proces jeho plánování a řízení rozsáhlých operací. Pokud se zaměříme na předinvestiční 

fázi projektu, kterou se tato práce zabývá, je nezbytné nejprve vypracovat onu 

projektovou (technickou) dokumentaci, která nám umožní se na projekt podrobně 

podívat již před investiční fází. V této fázi se vypracovává především tzv. studie 

proveditelnosti (Feasibility study), která nám umožní se rozhodnout, zda projekt 
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realizovat, či ho zamítnout. Dle (17, str. 6) je účelem „zhodnotit všechny realizační 

alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout 

veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí.“. 

Pokud bychom měli definovat cíl Technicko-ekonomické studie projektu, můžeme 

říci, že výsledkem této studie je dle (4, str. 19): „formulace projektu včetně jeho cílů a 

základních charakteristik, zahrnujících marketingovou strategii, dosažitelný podíl na 

trhu, velikost výrobní jednotky, její umístění, základní suroviny a materiály, vhodnou 

technologii a výrobní zařízení a v případě potřeby i zhodnocení vlivu na životní 

prostředí.“ Dále součástí této studie je také Finančně-ekonomická část studie, která 

zahrnuje investiční náklady projektu, výnosy a náklady v období provozu (odhadované) 

a také propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. 

Pokud se díváme na to, kdo požadavky zadává, může se obsah podnikatelského 

projektu lišit. Jiné požadavky na podnikatelský projekt může mít vedoucí podniku a jiné 

například banka, která tyto podklady bude brát jako podklad pro poskytnutí dotace. 

Není ani tak důležité, jakou strukturu studie proveditelnosti má, ale jak je tato studie 

zpracována. Přínos této studie je v tom, že nám poskytuje podrobný popis, varianty 

řešení, optimalizace a hodnocení investičního projektu. 

I když různé publikace popisují náležitosti studie proveditelnosti s malými rozdíly, 

obsah zůstává zpravidla stejný. Tyto drobné rozdíly vznikají většinou z důvodu 

kombinace překladů z cizojazyčných publikací a rozdílným pohledem na danou 

problematiku. 

I přes tyto drobné rozdíly ve struktuře má studie proveditelnosti (též 

technickoekonomická studie) mezinárodně ustálený obsah podle materiálu UNIDO 

(Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies). Obsah Studie 

proveditelnosti podle UNIDO je následující (dle 13, str. 57): 

 souhrnný přehled výsledků studie, 

 pozadí a historie návrhu projektu, 

 kapacita trhu a závodu, 

 suroviny, materiál a výrobní vstupy, 

 lokalita a pozemek, 

 technické řešení projektu, 

 organizace závodu a režijní náklady, 
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 pracovní síly, 

 realizace projektu, 

 finanční a ekonomická analýza. 

 

Dle (17) studie proveditelnosti obsahuje následující položky: 

 obsah, 

 úvodní informace, 

 stručné vyhodnocení projektu, 

 stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 

 marketing, 

 management projektu a řízení lidských zdrojů, 

 technické a technologické řešení projektu, 

 dopad projektu na životní prostředí, 

 zajištění investičního majetku, 

 řízení pracovního kapitálu, 

 finanční plán a analýza projektu, 

 hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 

 analýza a řízení rizik, 

 harmonogram projektu, 

 závěrečné shrnující hodnocení projektu. 

 

Z uvedených dvou obsahů studie proveditelnosti podle UNIDO a podle (17) je 

zřejmé, že existující mezinárodně uznávaný obsah studie proveditelnosti nemá pevně 

danou strukturu a je tedy na každém vedoucím projektu, jak technickoekonomickou 

studii zpracuje. Obsahově by ale tato studie měla být v každém zpracování stejná. 

3.3.4.1 Popis položek studie proveditelnosti 

Marketing 

Pojem marketing je v dnešní době brán z mnohem širšího hlediska a nezabývá se tedy 

pouze propagační činností. Ve studii proveditelnosti se pod tímto označením nachází 

analýza trhu a odhad poptávky, marketingová situační analýza, marketingová strategie a 

marketingový mix. 
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1. Analýza trhu a odhad poptávky – Analýza trhu se zabývá především dvěma 

vzájemně se ovlivňujícími aspekty. Těmito aspekty jsou analýza poptávky a 

analýza tržní konkurence. Z těchto analýz můžeme zjistit např. kdo je cílovým 

zákazníkem, jak velká poptávka se dá očekávat, jaké existují substituty našeho 

výrobku (služby), apod. (4) 

2. Marketingová situační analýza – Zde hodnotíme vnitřní a vnější faktory 

například pomocí SLEPT analýzy, Porterova modelu pěti sil a vnitřní analýzy 

podniku. Výsledkem je pak SWOT analýza, kde porovnáváme příležitosti a 

ohrožení a silné a slabé stránky daného podniku zjištěné z předešlých analýz. 

3. Marketingová strategie – K vytvoření marketingové strategie potřebujeme znát 

firemní vize, cíle, a také potřebujeme dostatek informací. S těmito daty 

(informacemi) můžeme nalézt cesty k dosažení námi zvolených vizí a cílů. 

4. Marketingový mix – Slouží jako pomůcka v úvahách o produktech (službách) 

podniku a jejich realizaci na trhu. Vymezuje oblasti Product, Price, Place, 

Promotion (9) 

Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Můžeme zde zahrnout veškeré plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu ne jen 

všech procesů, ale také všech jednotek a všech lidských zdrojů. V této problematice je 

nezbytné zmínit význam organizační struktury. Dle (17, str. 23): „organizační struktura 

musí vždy odpovídat potřebám řešení investiční akce a musí jí být v podstatě šitá na 

míru. Neexistuje žádná „jediná možná“ či všeobecně použitelná a optimální 

organizační struktura“. 

V této studii tedy musíme nezbytně vyřešit také problematiku personální politiky, 

kde se řeší organizační, procesní, pracovněprávní a jiné personální otázky. Výsledky 

z této studie jsou také potřebné jako podklady pro propočty nákladů. 

Pro zjišťování pracovních činností je vhodné použít Katalog typových pozic, kde 

jsou podrobně tyto činnosti popsány. 

Technické a technologické aspekty 

Podklady této studie jsou velice významné především u projektů, kde zvolená technika 

výrazně ovlivní toky projektu (investiční či provozní). Z této studie bychom měli být 

schopni zodpovědět otázky typu (dle 17): 
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 Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu 

provozu? 

 Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován? 

 Jaké má ta která technologie provozní výhody a nevýhody a proč je 

preferována? 

 Jaké z ní plynou rizikové faktory? 

 Jaký investiční majetek je zapotřebí v jednotlivých fázích projektu? 

 Jak vysoké lze odhadovat investiční náklady? 

 Jaká je fyzická životnost projektu resp. pořizovaných investic? 

 Kdy bude fakticky nutná reinvestice z technického hlediska? 

Dopad projektu na životní prostředí 

Tento aspekt ovlivňuje projekt z hlediska realizovatelnosti a udržitelnosti investic. Je 

logické, že při ignoraci tohoto aspektu mohou vzniknout kromě socio-ekonomických 

dopadů také dopady ve formě dodatečných nákladů. 

Zajištění investičního a oběžného majetku 

V této studii je nutno vymezit jasně a úplně strukturu investičního majetku a také 

rozpoznat, sepsat a zkalkulovat veškeré nutné materiálové a zbožové dodávky a určit 

výši zásob. Zahrnuje se zde také logistické, dodavatelsko-odběratelské a právní řešení 

veškerého nákupu. (17) 

Finanční plán a analýza projektu 

Finanční plán můžeme rozdělit na tři části, jimiž jsou: 

1. Kalkulace – úkolem je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky. Náklady 

se zde dělí na fixní, variabilní, přímé a nepřímé. 

2. Analýza bodu zvratu – výpočtem zjistíme, kolik výrobků je nutné vyrobit, 

abychom dosáhli nulového zisku. Bod zvratu lze zjistit ze vztahu 

BZ
FNQ
p b

=
−

 

kde: FN ....... fixní náklady 

  p ........... cena za jednotku produkce 

  b ........... jednotkový variabilní náklad 
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3. Finanční plán – Pokud je investiční projekt v podobě nově vznikající firmy 

(případ této práce), pak lze za finanční plán považovat plánované finanční 

výkazy jako například plánovaný výkaz zisků a ztrát, plánovaná rozvaha a výkaz 

cash flow. Mohou se zde objevit také žádosti o úvěr, dotaci apod. 

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Úkolem hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu je zjistit finanční efektivnost 

z finančního hlediska. Používají se zde tzv. hodnotící ukazatele jako jsou například: 

současná hodnota, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability 

či doba návratnosti. 

Analýza citlivosti a řízení rizika 

V této analýze se zjišťují rizikové faktory, které mohou být zdrojem rizika. U těchto 

faktorů se dále zjišťuje pravděpodobnost výskytu a intenzita negativního vlivu. 

Výsledek této analýzy je pak seznam všech rizik, která jsou pro projekt zásadní. 

Analýza citlivosti zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady investičního projektu a 

zejména pak vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel. Největší pozornost pak je 

nutné věnovat těm předpokladům, které vyvolávají největší reakci výsledných 

ukazatelů. (17) 

3.3.4.2 Pravidla psaní podnikatelského projektu 

V neposlední řadě je důležité uvést nepsaná pravidla, která nám říkají, jak má být 

jakýkoliv podnikatelský projekt či podnikatelský plán napsaný, aby budoucího ředitele 

banky nebo fondu oslovil. Je v zájmu tvůrce projektu, aby předkládaný projekt nebyl 

jedním z mnoha, který se dostane na stůl investora. Tvůrce projektu musí proto vzbudit 

investorův zájem a získat jeho souhlas. Z tohoto důvodu je nutné, aby předkládaný 

Podnikatelský projekt byl dle (1): 

 srozumitelný, 

 stručný, 

 logický, 

 pravdivý, 

 doložení čísel. 



 33 

Srozumitelnost 

Hodnotitel předkládaného projektu vzhledem k jeho náplni práce posuzuje podvědomě 

či vědomě způsob, jakým se předkladatel projektu v projektu vyjadřuje. Být 

srozumitelný proto znamená: 

 vyjadřovat se jednoduše, 

 neuvádět mnoho myšlenek v jedné větě, 

 nechat každou větu logicky vyplynout z věty předešlé, 

 být opatrný při používání přídavných jmen, 

 seřazení informací do tabulkové formy všude tam, kde je to vhodné. 

Stručnost 

Zde je nutné si uvědomit, že barvité líčení není vhodné. Proto tvůrce projektu musí 

zestručňovat svůj projekt a ponechat v něm pouze ty údaje, které jsou důležité 

(nejzákladnější), které by se měl čtenář projektu dozvědět. 

Logičnost 

Skutečnosti a nápady v projektu musí následovat v logické návaznosti. Jedině tak budou 

snadno pochopitelné a budou mít silnější účinek. 

Pravdivost 

Zde je nutné si uvědomit, že je nežádoucí zveličovat důležitost předkládaného 

podnikatelského projektu. 

Čísla 

Investor, který bude číst předkládaný projekt uvažuje numericky. Proto je důležité slova 

podložit co nejpřesnějšími čísly. 

3.3.5 Struktura a obsah podnikatelského projektu 

Struktura i obsah podnikatelského projektu se liší a většinou se odvíjí od požadavků 

daného projektu. Jak bylo v předchozí podkapitole uvedeno, požadavky na projekt jsou 

různé a závisí na tom, k čemu je projekt tvořen. 

Pokud budeme brát podnikatelský projekt jako studii, která je nezbytná jako 

podklad pro získání podpory MSP, je z tohoto hlediska podnikatelský projekt svým 
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obsahem srovnatelný se studií proveditelnosti a není tak brán jako podklad pro ucelený 

proces projektu. Obsahem podnikatelského projektu, který je brán jako podklad pro 

získání podpory, jsou tedy všechny potřebné údaje, které jsou dostupné (zjistitelné) do 

fáze realizace. 

Obsahem takto pojatého podnikatelského projektu může být tedy (5): 

 Analýza trhu a marketingová strategie 

 Velikost jednotky 

 Materiálové vstupy a energie 

 Umístění jednotky 

 Technologie a zařízení 

 Lidské zdroje 

 Organizace a řízení 

 Plán realizace projektu 

 Analýza rizik 

 Finanční analýza 

 

Struktura podnikatelského projektu taktéž není přesně dána. Pokud budeme brát 

podnikatelský projekt stejně jako bylo výše uvedeno (podnikatelský projekt, který je 

brán jako podklad pro získání podpory), struktura bývá pevně daná příslušnými orgány, 

které podpory poskytují. Jelikož se tato práce zabývá získáním podpory z programu 

START, který poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (správcem 

programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu), struktura podnikatelského projektu dle 

(23) je následující: 

1. popis projektu 

 historie a současnost, další aktivity, vlastnictví certifikátů, u začínajících 

podnikatelů důvody pro zahájení činnosti 

 profesní a osobní údaje o vlastnících společnosti 

 cíl projektu 

 majetkoprávní vztahy související s projektem 

 dodavatelské zajištění 

 vstupy projektu 

 komentář ke zdrojům financování 
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 postavení společnosti na trhu, konkurence, marketingové aktivity 

 zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé 

 rozbor tržeb po náběhu projektu 

 rozbor provozních nákladů po náběhu projektu 

 hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

2. výdaje na realizaci projektu a jeho financování 

 výdaje na realizaci projektu 

 zdroje financování projektu 

3. směneční ručitelé 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Náplní analytické části práce je zpracování informací, které budou sloužit jako podklad 

pro vypracování Podnikatelského projektu (za účelem získání dotace). Data obsažená 

v analytické části by měla být schopna dát ucelený pohled na daný podnikatelský 

záměr. Takto zpracované informace jsou vhodné nejen k zabezpečení potřebného 

kapitálu, ale také k samotnému řízení činností začínajícího podniku, eliminaci rizik, 

plánování, apod. Tato část práce se také může stát velice důležitým dokumentem, který 

bude sloužit nejen vedoucím pracovníkům jako podklad pro řízení společnosti. 

Analytická část projektu je pro přehlednost rozdělena do šesti částí (studií). Těmito 

částmi jsou: Úvodní studie projektu, Marketingová studie projektu, Technická studie 

projektu, Personální studie projektu, Finanční studie projektu a Hlavní předpoklady 

úspěšnosti projektu. Těmto studiím předcházejí úvodní informace, které jsou nezbytné 

k uvedení do problematiky. 

 

Obrázek 4 – Schéma analytické části práce 

 
Zdroj: vlastní 

4.1 Úvodní informace 

Úvodní informace mají za úkol charakterizovat žadatele (podnik) a také charakterizovat 

projekt. Tato sdělení jsou důležitá z toho důvodu, aby bylo zřejmé kdo o projekt žádá a 

co je předmětem projektu. 
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4.1.1 Charakteristika žadatele 

XY, s.r.o. je firma bez předchozí historie, která hodlá vstoupit na trh v oblasti služeb.  

Předmětem její činnosti bude provozování Colon-hydroterapie (hluboká očista tlustého 

střeva). Firma bude sídlit v Hradci Králové a budou ji vlastnit dva společníci, kteří mají 

vysokoškolské vzdělání ekonomického charakteru a základní medicínské znalosti 

z předchozích studií. 

4.1.2 Charakteristika projektu 

Cílem projektu je zřízení provozovny, kde bude možné provozovat Colon-hydroterapii. 

Obsahem projektu je zajištění všech složek, které jsou spojené se zřízením společnosti. 

Jde tedy o technické zajištění (zařízení, vstupy, atd.), personální zajištění, finanční 

zajištění, apod. Nedílnou součástí finančního zajištění je získání bezúročného úvěru od 

Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

4.2 Úvodní studie projektu 

Pro bližší seznámení se s podnikatelským záměrem slouží úvodní studie projektu, kde 

jsou zdůvodněny důvody pro zahájení podnikatelské činnosti, jaké jsou vize a mise 

společnosti, kdo budou vlastníci společnosti, jsou zde zakomponovány majetkoprávní 

vztahy a technicko-technologický popis provozu Colon-hydroterapie. 

4.2.1 Důvody pro zahájení podnikatelské činnosti 

Společnost má větší tendenci pečovat o své zdraví a krásu. Převážně ženská část 

populace je ochotná investovat do svého vzhledu velkou část svého příjmu. Mnoho lidí 

také již pohlíží na svůj zdravotní stav jinak, než tomu bylo v minulosti. Ať už z důvodu 

menší absence v zaměstnání, podmínek pro provozování různých aktivit, či z dalších 

důvodů, lidé více pečují o své zdraví. Na trhu existuje mnoho způsobů péče o své zdraví 

a lidé se nebojí experimentovat s dalšími způsoby, jak pečovat o svůj vzhled a své 

zdraví. 

Jednou z forem, která tělo „omlazuje“ (zdraví a krása), je Colon-hydroterapie 

(hluboká očista tlustého střeva). Z hlediska zájmu o tuto terapii zažívá 

Colon-hydroterapie v dnešní době pomalý vzestup. Při laickém sledování nabídky a 

poptávky Colon-hydroterapie v čase můžeme říci, že počet lidí, kteří podstupují tuto 
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terapii, se zvyšuje exponenciálně, zatímco počet provozovatelů, kteří nabízí tuto službu, 

se zvyšuje rovnoměrně. Na trhu tedy vzniká prostor, kde je možné provozovat 

Colon-hydroterapii s velkou pravděpodobností na úspěch. 

4.2.2 Vize a mise společnosti 

Vizí společnosti XY, s.r.o. je být žádanou volbou v oblasti zdravotní péče, především 

v oblasti Colon-hydroterapie, pro všechny vrstvy obyvatelstva. Služba bude pro 

každého zákazníka volbou, která mu přinese perfektní péči, a to jak po stránce samotné 

procedury, tak po stránce dobrého pocitu z prostředí a atmosféry v celém areálu 

provozoven. 

Společnost si stanovila následující mise: 

 Být vedoucí firmou na českém trhu služeb v oblasti Colon-hydroterapie, která 

zákazníkům zajistí dostupnou službu na profesionální úrovni a v příjemném 

prostředí. 

 Být společností s neustálým ekonomickým růstem i s růstem společnosti jako 

takové, která bude díky svému rozvoji nabízet více služeb spojených 

s preventivní, léčebnou a zdravotní péčí. 

 Aktivně se podílet na rozvoji preventivní a alternativní péče o zdraví lidí. 

4.2.3 Vlastníci společnosti 

Protože se jedná o malý podnik, oba společníci budou ve vedení společnosti a zároveň 

budou vlastníky společnosti. Oba společníci budou v době zakládání společnosti 

absolventi vysoké školy VUT v Brně v oboru Řízení a ekonomika podniku na fakultě 

Podnikatelské. Z tohoto důvodu nemají v tomto oboru praxi, ale jsou pro 

podnikatelskou sféru díky studiu dobře připraveni. V tabulce č. 2 jsou uvedeny základní 

údaje o společnících. 

Tabulka 2 – Údaje o společnících 

  Společníci 
Jméno a příjmení Václav Mohelník Ondřej Daněk 

Vzdělání Vysokoškolské, ekonomické 
zaměření 

Vysokoškolské, ekonomické 
zaměření 

Délka praxe v oboru Bez praxe Bez praxe 
Pozice ve společnosti Vlastník, vedení společnosti Vlastník, vedení společnosti

Vklad do společnosti 370.000 Kč 370.000 Kč 
 Zdroj: vlastní 
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4.2.4 Majetkoprávní vztahy projektu 

Provozovna 

Podnikatelská činnost bude po zahájení provozu provozována v pronajatých prostorách. 

Toto rozhodnutí je dáno především dvěma důvody. První důvod je finanční. Začínající 

podnik bude omezen základním kapitálem a je tedy prakticky donucen využít pronájmu, 

což je z krátkodobého hlediska podstatně levnější varianta. Druhým důvodem je riziko 

z neúspěchu. Jelikož se jedná o začínající společnost, která bude nabízet službu pro 

mnoho lidí neznámou, je nutné myslet i na možnost neúspěchu. V tomto případě je pak 

pronájem únosnější v likvidačním řízení. 

Podnik se bude během své činnosti snažit přesunout svůj provoz do vlastních 

prostor. Pro rozšíření podniku se bude o pořízení vlastních prostor uvažovat na základě 

aktuálních podmínek společnosti. 

Stroje 

Colon-hydromaty, jakožto základní prvky pro provoz Colon-hydroterapie, budou ve 

vlastnictví společnosti. Koupě nového stroje Colon-hydromat se pohybuje řádově 

v desítkách tisících, což je suma, která je pro nový podnik únosná. 

Vybavení provozovny 

Do vybavení provozovny patří lehátko, kancelářský stůl, počítač, a další majetek, který 

bude součástí provozovny. Toto vybavení bude stejně jako Colon-hydromaty součástí 

vlastnictví společnosti. 

4.2.5 Technicko-technologický popis provozu 

Tento popis blíže popíše průběh služby Colon-hydroterapie a seznámí s výkonovými 

parametry colon-hydromatu. 

Popis průběhu terapie Colon-hydroterapie 

Pacient se položí na lehátko do polohy na zádech a terapeutka vyšetří břicho 

prohmatáním po dráze tlustého střeva. Poté se pacient přetočí na levý bok a terapeutka 

mu zavede do konečníku rektální rourku. Pacient se po tomto úkonu otočí zpět do 

polohy na záda. Trubičkou v konečníku začne protékat do střeva voda o teplotě 
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35-37 °C. Po celou dobu procedury (cca 40 minut) je střevo takto proplachováno. Voda 

a uvolněný střevní obsah je veden odtokovou hadicí v uzavřeném systému. Terapeut 

může během procedury provádět masáž břicha (střevní stěny), čímž také může rozeznat 

případné problematické zóny a protékající vodu vést přímo do těchto oblastí. 

Rozpouštějící účinky vody a současné teplé a studené dráždění střeva způsobí, že střevo 

znovu začíná pracovat a samočinně posouvá nahromaděný a stagnující střevní obsah. 

Zcela uzavřený odtokový systém nevylučuje nežádoucí vjemy, jež by mohly být 

nepříjemné pro pacienta i terapeuta. Promývání je dokonale hygienické, nezpůsobuje 

bolesti, nevyvolává křeče a žádným způsobem neobtěžuje. (24) 

Frekvence aplikování procedury se doporučuje ve 3 až 6 procedurách. První dvě 

se doporučují v krátkém odstupu (cca 1-2 týdny) pro uvolnění starších usazenin a kalů 

ze střevních záhybů. Pro preventivní očistu střeva (udržování přirozeného prostředí 

střeva) se doporučují 2 až 4 proplachy ročně. (24) 

Výkonové parametry 

Colon hydromat 

Napájení 100-240 V/50-60 Hz 

Bezpečnostní třída 1 

Hmotnost 21 kg (se stojanem 30 kg) 

Rozměry 79 x 45 x 23,5 cm 

Spotřeba vody max. 100 litrů/1 proceduru (40 minut) 

4.3 Marketingová studie projektu 

Marketingová studie projektu má za cíl zanalyzovat prostředí firmy (vnitřní i vnější), 

následně na tomto základě vytvořit strategii, kterou bude prosazovat. Dále má za úkol 

definovat zabezpečení prodeje a určit aktivity, kterými bude propagovat vlastní služby. 

Tyto analýzy budou sloužit jako informace, na jejímž základě budou vypracovávány 

další studie projektu. Výsledky této studie také budou součástí samotného projektu 

určeného pro ČMZRB, a.s. 

4.3.1 Marketingová situační analýza 

Analýza trhu má za cíl zajistit základní informace o potenciálních zákaznících (formou 

průzkumu trhu), dále zjistit informace o vnitřním a vnějším prostředí společnosti 
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vstupující na trh. Výsledkem vnitřní a vnější analýzy je pak modifikovaná SWOT 

analýza. 

Marketingová situační analýza vychází především z marketingových průzkumů 

prováděné autorem práce ve spolupráci s Ondřejem Daňkem v roce 2009. 

4.3.1.1 Průzkum trhu 

Obor společnosti je zdravotnictví, konkrétně služby poskytující proceduru 

Colon-hydroterapie. V životním cyklu tohoto oboru se tato služba nachází v růstové 

oblasti, tudíž má tato procedura značný potenciál. Geograficky je služba určena pro 

oblast Hradec Králové a jeho blízké okolí (cca do 30 km). V Hradci Králové proto bude 

zřízena první provozovna. Velikost určeného trhu je odhadována na 142.000 

potenciálních zákazníků. Tento odhad je dán výpočtem v následující tabulce č. 3 – 

Stanovení velikosti cílového trhu. 

 

Tabulka 3 - Stanovení velikosti cílového trhu 

Královéhradecký kraj celkem (dle ČSÚ) 553 159 osob 
Potenciálních zákazníků (15-76 let) v KH kraji (dle ČSÚ) 470 984 osob 
Procento potenciálních zákazníků Hradec Králové + blízké okolí (30km) z KH 
kraje 30 % 

Cílový trh 141 295 osob 
Zdroj: vlastní 

 

Výzkum trhu 

Místo podnikání bylo zvoleno pro Hradec Králové a jeho okolí, a to z důvodu malé 

konkurence a předpokladu vysoké poptávky po službě. Pro potvrzení těchto 

předpokladů, především předpokladu vysoké poptávky, byl proveden průzkum trhu. 

Tento průzkum byl proveden metodou dotazování, kdy byl oslovován reprezentativní 

vzorek sta respondentů ve věku od 15 do 76 let. Pro objektivnost získaných dat byly 

zvoleny přesné počty respondentů v určitých věkových kategoriích za pomocí dat 

z Českého statistického úřadu (viz. tabulka č. 4 – Počty respondentů). 
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Tabulka 4 – Počty respondentů 

Věk 15 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 50 51 - 60 61 - 75 76+ 
Počet resp. 15 19 16 7 18 17 8 

  Zdroj: vlastní 

 

Dotazování bylo v tomto počtu respondentů – 50 % žen a 50 % mužů, 70 % 

obyvatel Hradce Králové a 30 % z blízkosti Hradce Králové. 

 

Výsledky výzkumu trhu 

Z dotazníků byla zjištěna velikost primárního, sekundárního a terciárního cílového trhu, 

četnost a průměrná velikost nákupu za rok. Zjištěná data jsou uvedena v následující 

tabulce č. 5 – Velikost poptávky. 

 

Tabulka 5 - Velikost poptávky 

  Zákazníků % 

Celkem potenciálních zákazníků Hradec Králové a blízké okolí      141 295     100

Velikost primárního trhu celkem ( Mělo určitě zájem)        12 716     9

Velikost sekundárního (Mělo zájem)        24 020     17

Velikost terciárního (Spíše nemělo zájem)        36 736     26

Velikost primárního+sekundárního+terciárního trhu        73 473     52
  Zdroj: vlastní 

 

Zjištěný počet nákupů jednoho zákazníka za rok dle jednotlivých částí trhu je 

uveden v tabulce č. 6 – Frekvence nákupů. 

 

Tabulka 6 - Frekvence nákupů 

  nákupů/rok 
Primární trh 2,5 
Sekundární trh 2 
Terciární trh 1 
Průměrný počet nákupů (Primární, Sekundární, Terciární) 1,5 

  Zdroj: vlastní 

 

Zjištěná cena jednoho nákupu dle jednotlivých částí trhu je uvedena v Tabulce 

č. 7 - Cena nákupu. 
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Tabulka 7 - Cena nákupu 

  Průměrná cena/1 nákup 
Primární trh 800 
Sekundární trh 750 
Terciární trh 650 
Celkový průměrný počet nákupů 750 

 Zdroj: vlastní 

 

Pro reálné výpočty se bude počítat pouze s 30% poptávkou z velikosti primárního 

trhu, což znamená 9.537 terapií za rok (=12.716*2,5*0,3). I takto stanovená poptávka je 

velice předimenzovaná, neboť maximální kapacita zařízení budoe max. 6.720 terapií za 

rok (=14 hodin denně * 2 stroje * 20 dní v týdnu * 12 měsíců). Samotná poptávka bude 

velice záviset na efektivitě propagačních nástrojů, neboť se jedná o poměrně nový 

produkt. 

Frekvence nákupu a cena za nákup se bude taktéž počítat z dat primárního trhu. Jde 

tedy o frekvenci nákupu 2,5-krát za rok a cenu 800 Kč za proceduru. Tato cena je 

rovněž shodná s cenou na trhu ČR. 

4.3.1.2 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí má za cíl zanalyzovat prostředí, které ovlivňuje společnost 

„zvenčí“. Tato analýza je zde tvořena čtyřmi dílčími analýzami. Těmito analýzami jsou: 

SLEPT analýza, Porterova analýza, Analýza zákazníka a Analýza konkurence. 

a) SLEPT analýza 

SLEPT analýza zkoumá vnější prostředí dle pěti faktorů, které ovlivňují společnost. 

Jsou to Sociální faktory, Legislativní faktory, Ekonomické faktory, Politické faktory a 

Technologické faktory. 

Sociální faktory 

V Hradci Králové byl zaznamenán nárůst obyvatel v roce 2008 o téměř 1000 obyvatel. 

Ženy představují nadpoloviční podíl populace a průměrný věk obyvatel je zde kolem 

42 let. Do budoucna můžeme počítat spíše s přílivem spíše mladších věkových 

kategorií. Mladé lidi zde láká především vysoká úroveň životního prostředí. V Hradci 

Králové byla také poměrně nízká míra nezaměstnanosti (k 31.12.2008 4,0 % v okrese 
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Hradec Králové, v ČR průměr 6,0 %). V současné době, ale nezaměstnanost roste 

vlivem ekonomické situace (4,9 % k 30.4.2009). Průměrný plat v Hradci Králové ke 

konci roku 2008 byl 19.667 Kč. Platy zdravotních sester se pohybují okolo 20.000 Kč a 

zásadní růst se neočekává. Kvalifikovaná pracovní síla je v HK dostatečná. 

Legislativní faktory 

Úprava zákona o nelékařských povoláních zahrnuje požadavek vysokoškolského 

vzdělání pro zdravotní sestry (Bc.), což se může jevit jako určité ohrožení při výběru 

zaměstnanců. Je také možné počítat s jistými problémy při certifikaci nestátního 

zdravotnického zařízení, jako např. dlouhá čekací doba, hygienické požadavky, apod. 

Ekonomické faktory 

V ČR se dá vysledovat mírná inflace (cca 2 %), růst cen nájemného, energií a služeb, 

pokles cen oděvů, potravin, pohonných hmot a automobilů. Na finančních trzích panuje 

určitá atmosféra, ve které je nižší možnost získání kapitálu. Stát ale tuto stagnaci řeší 

různými dotačními programy. V daňových kruzích se očekávají změny v zatížení 

u podnikatelských subjektů, kde zřejmě dojde ke zrušení povinnosti odvádět zálohové 

platby z daně z příjmů, sníží se odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. 

Politické faktory 

Politická situace je v současné době poměrně nestabilní. V březnu 2009 došlo 

k odvolání pravicově orientované vlády. Dokud nebude vytvořena nová vláda, rozsáhlé 

změny se neočekávají. Pro provoz Colon-hydroterapie se dají očekávat určité tlaky ze 

strany lobbyistů některých farmaceutických a chemických skupin. 

Technologické 

Česká republika se podílí na celosvětovém výzkumu v oblasti nano-technologií. Dá 

se tedy počítat s rozvojem i v oblasti zdravotnictví. 

b) Porterova analýza 

Porterova analýza zhodnocení oborového prostředí společnosti různými faktory. Mezi 

tyto faktory patří vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba 

substitutů, hrozba vstupu nových firem a rivalita na trhu. 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Můžeme říci, že v oblasti Colon-hydroterapie převyšuje poptávka nad nabídkou. 

Vyjednávací síla zákazníků poptávající tuto službu není významná. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Většina spotřebního materiálu potřebného pro provoz je dostupný od mnoha dodavatelů. 

Vyjednávací síla dodavatelů je proto považovaná za nízkou. 

Hrozba substitutů 

Za substituty se v oblasti Colon-hydroterapie můžou považovat všechny možnosti řešící 

stejné zdravotní problémy. Můžou to být tedy například různé farmaceutické produkty, 

nebo doplňky stravy. Z tohoto hlediska je hrozba substitutů velice vysoká.  

Hrozba vstupu nových firem 

Hrozba vstupu nových firem na trh není významná z hlediska poměrně vysokých bariér 

vstupu (hygienické předpisy, zřízení nestátního zdravotnického zařízení, apod.) 

Rivalita na trhu 

V České republice se rivalita v oblasti Colon-hydroterapie vyskytuje pouze v malém 

měřítku a jen v oblastech velkých měst. I v těchto městech ale rivalita není vysoká 

neboť, jak již bylo uvedeno, v celé ČR převyšuje poptávka nad nabídkou. V Hradci 

Králové se nachází pouze jedno zařízení, které poskytuje Colon-hydroterapii, ale toto 

zařízení ji poskytuje pouze jako doplňkovou službu. Dá se tedy mluvit o určité 

příležitosti. 

c) Analýza zákazníka 

Pro analýzu zákazníka byla použita data z dotazníkového šetření, z informací získaných 

samotnými provozovateli Colon-hydroterapie i ze sociálních zvyklostí. Informace o 

zákazníkovi jsou pro podnik nezbytnou součástí řízení společnosti. Jako základní 

informace jsou, kromě pohlaví a věku, také, do jaké příjmové skupiny zákazník spadá, 

jeho motiv nákupu, okamžik rozhodnutí o nákupu a místo nákupu. S těmito základními 

informacemi se již dá poměrně přesně určit, jak se dá na daného zákazníka zaměřit 

propagace i samotná realizace. 
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Zákazníci 

Zákazníci byli rozděleni do sedmi skupin členěné dle pohlaví (žena, muž), věku a 

příjmové skupiny (střední, vyšší, nejvyšší). 

Motiv k nákupu služby 

K identifikovaným skupinám byly přiřazeny motivy nákupu, tedy důvody pro nákup 

služby. Z výsledků  je patrné, že dané skupiny mají rozdílné motivy k nákupu a tedy, že 

marketing se musí přizpůsobovat různým skupinám zákazníků rozdílně. 

Okamžik rozhodnutí o nákupu služby 

Z výsledků analýzy zákazníka je patrné, že okamžiky, kdy dojde u zákazníka 

k rozhodnutí o nákupu služby, jsou rozdílné. Okamžik nákupu udává, za jak dlouho se 

zákazník rozhodne pro nákup služby od okamžiku zjištění informací o 

Colon-hydroterapii. 

Preferované místo nákupu služby 

Tyto informace z analýzy identifikovaly místa nákupu pro jednotlivé skupiny 

zákazníků. Je zřejmé, že různé skupiny upřednostňují rozdílná místa nákupu. 

 

Zjištěná data jsou shrnuta do následující tabulky – Tabulka č. 8 - Analýzy 

zákazníka - souhrnná data. 
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Tabulka 8 – Analýzy zákazníka - souhrnná data 

Skupina Pohlaví Věk Příjmová 
skupina Motiv nákupu Okamžik 

rozhodnutí Místo nákupu 

1 Ž 20 - 50 střední, vyšší nadýmání, únava, 
poruchy trávení do 1 měsíce dostupné, méně 

frekventované místo 

2 Ž 15 - 45 střední až 
nejvyšší 

kožní problémy, 
nadváha, imunita 

do dvou 
týdnů 

dostupné, prestižní 
místo 

3 Ž 40 - 60 střední, vyšší
nadýmání, 
poruchy trávení, 
únava 

 1-3 měsíce dostupné, méně 
frekventované místo 

4 Ž 60 + střední, vyšší prevence, zácpa 
na 
doporučení 
lékaře 

dostupná ordinace 

5 M 15 - 40 střední, vyšší imunita, únava, 
kožní problémy do týdne dostupné, méně 

frekventované místo 

6 M 30 - 60 střední až 
nejvyšší 

poruchy trávení, 
únava, prevence do 1 měsíce dostupná ordinace, 

prestižní místo 

7 M 60 + střední, vyšší prevence, zácpa 1-3 měsíce dostupná ordinace 
Zdroj: vlastní 

d) Analýza konkurence 

Pro celkovou analýzu konkurence se analyzovala konkurence obecná i konkrétní. Mezi 

obecnou konkurenci byli zahrnuti nejvýznamnější konkurenti z řad substitutů a mezi 

konkrétní konkurenty byli zahrnuti provozovatelé Colon-hydroterapie, především 

z oblasti Hradec Králové a jeho okolí. Při analýze byla sumírována data dostupná 

z webových prezentací, obchodního rejstříku, i data získaná osobními návštěvami 

provozovatelů. 

Obecná konkurence: 

Farmaceutické firmy 

- orientace na dlouhodobý zisk, agresivní zvyšování tržního podílu 

- strategie orientovaná na diferenciaci výrobkové řady 

- snadná dostupnost produktů, důvěra zákazníků, spolupráce 

s pojišťovnami, kapitálová vyspělost, odborná způsobilost 

- mnoho vedlejších účinků, většinou neúčinnost  výrobků v delším 

časovém období 
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Odborní lékaři 

- orientace na krátkodobé zisky 

- strategie orientovaná na snižování nákladů 

- důvěra zákazníků, vysoká odborná způsobilost 

- manažerská nevyspělost, nedůvěra zákazníků s chronickými potížemi 

Alternativní medicína, léčitelé   

- orientace na krátkodobé zisky, dobrý pocit z dobře odvedené práce 

- strategie orientovaná na diferenciaci produktové řady 

- důvěra zákazníků s chronickými problémy 

- malá kapitálová vyspělost, distribuční schopnost a odborná způsobilost 

Konkrétní konkurence 

Hydro-colonterapie MUDr. Ivo Pažourek, Praha  

- orientace na krátkodobý zisk 

- strategie orientovaná na diferenciaci produktové řady 

- velká odborná způsobilost, vysoká důvěra zákazníků, širší rozsah služeb, 

malá manažerská odbornost, sterilní přístup k zákazníkovi 

Institut přírodní medicíny Praha, Praha 

- orientace na zvyšování tržního podílu 

- strategie orientovaná na diferenciaci a komplexnost produktové řady 

- vysoká odborná způsobilost, široká řada nabízených služeb, malá 

manažerská odbornost 

Mária Kazdová, Brno 

- orientace na krátkodobý zisk (pouze pro zabezpečení provozu) 

- strategie orientovaná na nízké náklady 

- vysoká odbornost personálu, vysoká jakost služeb, osobní přístup 

k zákazníkovi, omezené kapacity, malá manažerská odbornost, malá 

kapitálová síla 

Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny, Karlovy Vary 

- orientace na zvyšování tržního podílu 

- strategie orientovaná na diferenciaci produktové řady 

- vysoká jakost služeb, vysoká odbornost personálu, profesionální přístup 
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Remyos REA s.r.o., Vsetín 

- orientace na zvyšování podílu na trhu 

- strategie orientovaná na diferenciaci produktové řady 

- široká řada nabízených služeb, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, 

velká důvěra pacientů, vysoká odbornost personálu, malá manažerská 

odbornost 

Gastroenterologie s.r.o., Hradec Králové 

- orientace na krátkodobé zisky 

- strategie orientovaná na nízké náklady 

- vysoká odbornost personálu, vysoká důvěra ze strany zákazníků, téměř 

žádná propagační činnost, sterilní prostředí, sterilní přístup  k pacientům, 

malá informovanost pacientů 

WELLNESS TREND, s.r.o., Pardubice 

- Orientace na zvyšování tržního podílu 

- Strategie orientovaná na rozšíření výrobkové řady 

- Vysoká odbornost personálu, vysoká důvěra ze strany zákazníků, 

příjemné prostředí, malá manažerská odbornost vedení, slabá propagační 

činnost 

4.3.1.3 Analýza vnitřního prostředí 

Tato analýza má za cíl zjistit informace týkající se vnitřního prostředí podniku. Neboť 

se jedná o nově vstupující firmu na trh bez předchozí historie, jsou oblasti vnitřního 

prostředí analyzovány formou předpokládaných stavů. Oblasti se týkají marketingu, 

financí, kvality poskytovaných služeb a organizace řízení. 

Marketing 

Marketingová činnost bude hrát v počátcích podnikání velkou roli z důvodu, že firma na 

trh teprve hodlá vstoupit. Způsob použití marketingových nástrojů se bude shodovat 

s vizemi, cíli a strategiemi, které jsou součástí marketingové analýzy. Společnost 

se hodlá prosadit na trhu následující marketingovou politikou: 

- důraz na zvýšenou propagační činnost v předprovozní době 

- vysoká jakost služby (od prvního kontaktu s klientem až po zpětnou 

vazbu) 
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- cenová politika založená na cenové diskriminaci (upřednostňování 

pravidelných zákazníků) 

- provoz zajištěn dvěma stanovišti (dvě oddělená pracoviště) 

- průběžné zvyšování kvalifikace pracovníků 

- inovace prováděné služby a rozšiřování produktové řady po získání 

určité pozice na trhu 

Finance 

Předinvestiční výdaje budou hrazeny z části z prostředků majitelů a z části z prostředků 

získaných prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (cca poměr 

30:70). Kapitálové zajištění po zahájení provozu je plánováno pro cca první čtyři 

měsíce. Zde je možné určité riziko nezajištění krátkodobých závazků. Toto riziko 

snižuje plán poměrně vysoké ziskovosti vůči investičním nákladům. 

Poskytovaná služba 

Služba bude prováděna školeným personálem, v příjemném prostředí se zařízením 

vysoké kvality. Dvě stanoviště zajistí krátké objednací doby a především značné snížení 

fixních nákladů. Postupy při vykonávání procedury budou standardizované, čímž 

se zajistí trvalá vysoká kvalita služby.  

Organizace řízení 

Vedení společnosti zakládá svou činnost na požadavcích zákazníka, což znamená 

schopnost vedení přizpůsobovat komplexní službu přesně podle přání zákazníka. S tím 

souvisí také vysoká pružnost v přizpůsobování potřeb zákazníka podmínkám 

provozovny. Vedení společnosti má jistou slabinu v malé zkušenosti s řízením 

společnosti a malé odbornosti samotné procedury, proto chce tuto problematiku řešit 

spoluprací s externími manažery nadnárodních společností. 

4.3.1.4 SWOT analýza 

SWOT analýza sumarizuje předešlé analýzy, tedy analýzy týkající se vnitřního a 

vnějšího prostředí. Tato analýza identifikuje Silné stránky a Slabé stránky společnosti, 

Příležitosti a Ohrožení. Je důležité připomenout, že vnitřní prostředí firmy (Silné 

stránky a Slabé stránky) je stavem předpokládaným. 
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Silné stránky 

- marketingový přístup k řízení společnosti 

- spolupráce s externími manažery 

- dostačující kapacity 

- kvalifikovaný a průběžně školený personál 

- levný kapitál pro zahájení činnosti 

- vysoká pružnost přizpůsobení se měnícímu se trhu 

- kvalifikace a zkušenosti vedoucích pracovníků v oblasti rekreologie 

- kvalifikace vedoucích pracovníků v oblasti ekonomie 

Slabé stránky 

- malá zkušenost vedoucích pracovníků s řízením společnosti 

- malá znalost oboru a provozu nestátních zdravotnických zařízení 

- malá vyjednávací síla při zajišťování společnosti dodatečným kapitálem 

Příležitosti 

- vysoký podíl potenciálních zákazníků 

- malá konkurence 

- nízká kvalita služeb konkurentů v Hradci Králové a okolí 

- získání kvalitního personálu v Hradci Králové 

- malá vyjednávací síla zákazníků i dodavatelů 

Ohrožení 

- zvýšené nároky na kvalifikaci odborného personálu 

- malá schopnost zajištění společnosti levným dodatečným kapitálem 

- snížení poptávky vlivem špatné ekonomické situace na trhu 

- hrozba substitutů 

4.3.2 Marketingová strategie 

Hlavní celopodnikovou strategií je strategie Diferenciace. Dle výzkumu byla 

definována marketingová strategie, která je založena na volbě cílových segmentů trhu a 

způsobu prezentace zákazníkovi. 
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Jako cílový trh bylo zvoleno město Hradec Králové a jeho blízké okolí (cca do 30 

km). Tento segment tvoří převážně ženy ve věku 15 až 60 let, které mají nižší až střední 

příjmy (15 tis. až 25 tis. Kč). Důvod pro nákup služby jsou pro tyto ženy problémy 

se zažíváním a kožní problémy. Tyto ženy můžeme považovat za hlavní odběratele. 

Byl zvolen způsob prezentace, který představuje nabízené své služby jako služby 

s vysokou kvalitou (jakostí) a vysokou komplexností. 

Pro cenovou prezentaci byl zvolen způsob poskytování služby za vyšší cenu, ale 

s vyšší hodnotou. 

Distribuční strategie se vzhledem ke koncepci prováděné služby a cílového trhu 

zvolila strategie založená na provozování služby v jedné provozovně se dvěma 

stanovišti, která bude umístěna na méně frekventovaném, ale přitom dostupném místě 

v Hradci Králové. 

Celková hodnotová proklamace se prezentuje jako služba perfektní kvality, 

v kvalitním prostředí, vykonávanou kvalitně připraveným personálem. Služba bude 

kromě samotné procedury zahrnovat také poradenskou činnost (oblast výživy, zdravotní 

styl, apod.). Cena za tyto služby přitom bude jen o cca 20 % vyšší než nabízí 

konkurence. 

Komunikační strategie klade svůj důraz v první části na oslovení dostatečného 

počtu zákazníků a informovanosti o nabízené službě již v předprovozní části 

(nejnákladnější část propagace). Druhá část předpokládá zvýšení povědomí 

o společnosti širší veřejnosti. Z důvodu převahy ženské části potenciálních zákazníků 

byla zvolena strategie komunikace laděná převážně z emociálního hlediska a z menší 

části z racionálního hlediska. 

4.3.3 Zabezpečení prodeje 

Zabezpečení prodeje bylo analyzováno pomocí upraveného marketingového mixu, kde 

byly analyzovány složky produkt, cena, prostředí a procesy. Místo prodeje a propagace 

zde nejsou zahrnuty, neboť jsou v této práci analyzovány v samostatných subkapitolách. 

Produkt 

Produkt společnosti představuje samotná procedura, která obsahuje seznámení 

se s klientem, vyšetření oblasti břicha, vlastní terapie pomocí Colon-hydromatu, masáž 
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břišní oblasti během procedury, a také poradenskou činnost v oblasti správného 

životního stylu, stravování, dalších postupů při odstraňování potíží. 

Cíl poskytnutí služby je zmírnění, či úplné odstranění fyzických i psychických 

problémů, které souvisí se správnou funkcí tlustého střeva.  

Cena 

Na základě průzkumu trhu byla zvolena cena jedné procedury v částce 800 Kč. Pro 

maximální výsledky terapie jsou doporučovány tři terapie během jednoho roku 

(frekvence nákupu může být pro každého pacienta doporučována v jiné návštěvnosti 

z důvodu odlišných zdravotních problémů), proto se doporučují slevy pro pravidelné 

návštěvníky. Permanentka na tři terapie bude v ceně 2.250 Kč. Platby za proceduru 

u jednotlivých vstupů budou hrazeny až po proceduře z důvodu, aby zákazník měl ještě 

vyšší důvěru v tuto terapii, neboť bude platit až za službu, kterou opravdu dostal. 

Propagace 

Název společnosti byl zvolen: „FITLIFE Hradec Králové s.r.o“. Název nezahrnuje 

přímo název procedury, neboť název vychází z vizí společnosti, která poukazuje na 

zaměření společnosti v budoucnu na více oblastí, které se budou zabývat prevencí 

zdravotní péče, zdravého životního stylu, apod. Pro samotnou provozovnu v Hradci 

Králové bude užíván název „CENTRUM VAŠEHO ZDRAVÍ“ Tento název vychází 

z předešlých analýz, především analýza zákazníka, kde motiv nákupu je právě 

odstranění zdravotních problémů (kožní, zažívací, apod.). Tento název v sobě skrývá 

dvojsmysl. Ve slově „CENTRUM“ je myšleno centrum (provozovna), kde člověk najde 

pomoc při ozdravování a také centrum myšleno jako oblast břišní dutiny, která má 

velký vliv na zdraví člověka. 

Reklama má především za úkol informovat zákazníka o proceduře, neboť 

procedura je dosud málo známá a poté informovat zákazníka o samotné provozovně. 

Reklama by měla být prováděna pomocí více forem propagace jako např. letáky, 

brožury, billboardy, nálepkové letáky, apod. Tyto formy propagace je vhodné umístit do 

vybraných zařízení jako například čekárny v ordinacích (kožní lékaři, praktičtí lékaři, 

apod.), billboardy pak například naproti obchodního centra FUTURUM. Propagovat 

se bude firma také formou webové prezentace, kterou si nechá vytvořit externí firmou. 



 54 

Procesy 

V prvních stádiích provozu se počítá s pružnou pracovní dobou z důvodu velkého 

nenaplnění kapacit. Provozní doba bude klientům určena dobou od 7:00 do 21:00 hodin 

ve všední dny (pondělí až pátek). 

Poskytovaná služba bude provozována způsobem popsaným výše ve složce 

Produkt. 

4.3.4 Marketingové aktivity 

Marketingové aktivity se dělí na oblast marketingového mixu, kde jsou konkretizovány 

aktivity složek marketingového mixu a oblast marketingového finančního plánu. 

Harmonogram aktivit bude vytvořen na základě upřesnění data zahájení provozu. 

Oblast marketingového mixu 

Produkt - standardizace postupů 

 - vytvoření pracovních manuálů 

Cena - cenové a slevové systémy 

Propagace - vytvoření loga společnosti a provozovny 

 - rozdávání brožur a letáků 

 - umisťování nalepovacích plakátů 

 - billboardové akce 

 - vytvoření webové prezentace 

Procesy - stanovení provozní doby 

 - tvorba cedulí s provozní dobou 

 - tvorba brožur pro zákazníka 

Oblast marketingového finančního plánu 

Tato oblast zahrnuje výdaje, které se předpokládají v prvním roce provozu. Většina 

z těchto výdajů bude ale uskutečněna v předprovozní části, neboť je nutné zajistit 

dostatečnou informovanost již před provozem. Na propagaci pro první rok provozu 

bude vyčleněno 300.000 Kč. V tabulce č. 9 jsou sepsány výdaje na marketingové 

aktivity. Ceny jsou jen orientační a během marketingové kampaně se mohou lišit. 

Vyčleněných 300.000 Kč by ale nemělo být značně překročeno. 
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Tabulka 9 – Výdaje na marketingové aktivity 

Aktivita Výdaj Kč 
Billboardové cedule (3 cedule) 170.000 

Tvorba a implementace brožur (500 ks) 40.000 

Tvorba a implementace nálepkových letáků ( 1000 ks) 30.000 

Vytvoření a údržba webové prezentace 60.000 

Celkové výdaje v prvním roce provozu 300 000 
 Zdroj: Vlastní 

4.3.5 Umístění 

Dle marketingové studie je vhodné provozovnu umístit na dobře dostupném místě 

v centru Hradce Králové. Protože se chce společnost diferencovat od ostatních 

provozovatelů především v úrovni poskytované služby (včetně prostředí), není vhodné 

umístit provozovnu ve zdravotnických zařízeních jako například polikliniky, nemocnice 

a podobně. 

Za vhodné umístění bylo zvoleno kulturní středisko Médium. Toto středisko se 

nachází nedaleko centra Hradce Králové, naproti obchodního centra FUTURUM. 

V tomto zařízení se nyní nachází velice prosperující posilovna, sál, několik učeben a 

dalších místností, většinou určené ke krátkodobým pronájmům. Objekt splňuje základní 

požadavky, kterými jsou zajištěnost energie a vody. Umístění provozovny je 

znázorněno na Obrázku č. 5 – Umístění provozovny v Hradci Králové. Přesná adresa 

provozovny je: Médium, Jana Masaryka 605, 50012, Hradec Králové. Umístění 

provozovny je v souladu s výsledky marketingového šetření, s vizemi a cíli podniku 

i s ekonomickými požadavky. 
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Obrázek 5 – Umístění provozovny v Hradci Králové 

 
 Zdroj: (26), úpravy – vlastní 
 

4.4 Technická studie projektu 

Technickou studií projektu se rozumí analýza zajištění (zabezpečení) realizace projektu 

všemi movitými věcmi tak, aby byla zajištěna plynulá investiční i provozní část 

projektu (provozní část převážně pro první měsíc provozu). Jinými slovy je nutné 

zanalyzovat zajištění projektu hmotnými statky již v předinvestiční fázi pro hladký 

průběh fáze investiční a následné provozní fáze. 

4.4.1 Vstupy projektu – hmotné statky 

Mezi vstupy projektu (hmotné statky), se zahrnuje vše, co bude potřeba pro 

předprovozní fázi i pro provozní fázi projektu. Provozní fáze projektu obsahuje ty 

vstupy, které musí být pořízeny již v předprovozní části pro zajištění provozu v prvním 

měsíci podnikání. 

Vstupy projektu jsou pro přehlednost rozděleny do dvou částí a to do části 

investiční fáze a do části provozní fáze. Pokud se tyto části zhodnotí dle nákladového 

hlediska, kdy rozlišujeme náklady na udržování a jednorázové náklady, můžeme říci, že 
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převážná většina nákladů spadající do investiční fáze je charakteru jednorázových 

nákladů, zatímco náklady provozní fáze jsou charakteru nákladů na udržování. 

Je nutné také zmínit to, že výčet hmotných statků je vytvořen za účelem zjištění, 

jaké hmotné statky jsou potřeba pro realizaci a provoz. Uvedené hmotné statky tedy 

nevymezují strukturu investičního majetku. Jasné a úplné vymezení struktury 

investičního majetku je  předmětem Finanční studie projektu. 

4.4.1.1 Předprovozní fáze 

Materiální vstupy předprovozní fáze jsou sepsány a zkalkulovány v následující tabulce 

(Tabulka č. 10). 

Tabulka 10 – Výčet materiálních vstupů předprovozní fáze 

  Cena/ks  Kusů  Cena celkem 
Úpravy a rekonstrukce prostor   
Toaleta        3 500 Kč          5              17 500 Kč 
Bidet        3 000 Kč          2                6 000 Kč 
Sprchový kout        8 000 Kč          2              16 000 Kč 
Odpady      25 000 Kč          1              25 000 Kč 
Stavební materiál      30 000 Kč          1              30 000 Kč 
Umyvadla        2 500 Kč          7              17 500 Kč 
Zásobník na mýdla          200 Kč          7                1 400 Kč 
Zásobník na toaletní papír          300 Kč          5                1 500 Kč 
Zásobník na papírové ručníky          250 Kč          5                1 250 Kč 
Osvětlení      15 000 Kč          1              15 000 Kč 
Malířské práce, výzdoba      10 000 Kč          1              10 000 Kč 
Ostatní práce a materiál    100 000 Kč          1            100 000 Kč 
Technologie a zařízení   
Stroj    179 500 Kč          2            359 000 Kč 
Lehátko        5 000 Kč          2              10 000 Kč 
Přímotop (elektrické topení)        2 000 Kč          2                4 000 Kč 
Pracovní stůl        1 500 Kč          2                3 000 Kč 
Stolek konferenční        1 000 Kč          1                1 000 Kč 
Kartotéka        4 000 Kč          2                8 000 Kč 
Židle (čekárna, ordinace)          500 Kč         10                5 000 Kč 
Lékárnička          800 Kč          2                1 600 Kč 
Odpadkový koš            50 Kč          5                  250 Kč  
IT vybavení (počítač, tiskárna, atp.)        8 000 Kč          2              16 000 Kč 
Rádio          800 Kč          2                1 600 Kč 
Přikrývky          800 Kč          4                3 200 Kč 
Čistič vzduchu        2 000 Kč          2                4 000 Kč 
Kancelářské potřeby   
Psací potřeby            50 Kč          1                    50 Kč  
Mobilní telefon        1 000 Kč          2                2 000 Kč 
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Papíry          100 Kč          2                  200 Kč  
Sešívačka            50 Kč          2                  100 Kč  
Desky            60 Kč         10                  600 Kč  
Razítko          100 Kč          2                  200 Kč  
Úklidové prostředky   
Saponát            50 Kč          2                  100 Kč  
Hadr            40 Kč          3                  120 Kč  
Prachovka            40 Kč          1                    40 Kč  
Kbelík            50 Kč          3                  150 Kč  
Smeták            80 Kč          3                  240 Kč  
Lopatka            60 Kč          1                    60 Kč  
WC štětka            50 Kč          3                  150 Kč  

  
Investiční prostředky celkem -  -          661 810 Kč 

 Zdroj: vlastní 

4.4.1.2 Provozní fáze 

Provozní fáze se zabývá prostředky pouze pro první měsíc provozu pro dvě ordinace. 

V tabulce č. 11. jsou tyto prostředky předprovozní fáze sepsány a zkalkulovány. 

V tabulce č. 11 jsou také zakomponována data pro stanovení výše zásob. 

Konkrétně je to sloupec - Balení na měsíc. Pro představu jaké má jedno balení obsah, a 

tedy kolik je zhruba potřeba skladovacích prostor, je uvedeno ve sloupci - Obsah balení. 

 

Tabulka 11 – Výčet materiálních vstupů provozní fáze 

   Cena za 
balení 

 Osob na 
balení 

Cena za 
osobu 

 Nákl. na 
měsíc  

 balení 
za měsíc 

 obsah 
balení 

 Toaletní prostředky               
 Papírová prkénka         10,0       10,0       1,0         335,0        34,0  10 ks
 Mýdla         50,0     100,0       0,5         167,5         4,0  400 ml
 Toaletní papír       200,0       80,0       2,5         837,5         5,0  250 m
 Papírové ručníky         22,0       83,0       0,3          88,8         5,0  250 ks
 Procedurální prostředky         
 Lubrigační gel         50,0     100,0       0,5         167,5         4,0  100 ml
 Masážní emulze         56,0     400,0       0,1          46,9         1,0  500 ml
 Chirurgické rukavice       130,0     130,0       1,0         335,0         3,0  130 ks
 Papírová prostěradla       220,0       60,0       3,7      1 228,3         6,0  100 m
 Rektální trubice    6 120,0       60,0     102,0    34 170,0         6,0  60 ks
 Tampóny       110,0     110,0       1,0         335,0         4,0  100 ks
 Papírové utěrky       165,0     700,0       0,2          79,0         1,0  300 m
              

 Provozní prostředky 
celkem   -   -    112,8     37 790,5   -  - 

 Zdroj: vlastní 
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4.4.2 Opatřování vstupů – hmotných statků 

Z předchozí podkapitoly je již zřejmé, které hmotné statky jsou zapotřebí k zahájení 

činnosti. Aby byl projekt pro zahájení činnosti co nejméně rizikový, je nutné již v této 

fázi zanalyzovat opatření těchto prostředků. Veškerý nákup musí být naplánován, tedy 

musí být předem zjištěni potenciální dodavatelé, jejich podmínky nákupu, apod. 

Všechny prostředky mají různý charakter, a proto je také opatření řešeno u jednotlivých 

prostředků rozdílně. Opatřování vstupů je opět rozděleno na vstupy předprovozní fáze a 

vstupy provozní fáze.  

4.4.2.1 Předprovozní fáze 

Jak již bylo řečeno, předprovozní fáze zahrnuje ty materiálové vstupy, které mají 

charakter jednorázových nákladů. Proto není nutné dopodrobna analyzovat dodavatele 

(jejich zabezpečení jakosti, pružnost, technické vybavení nebo strojní park, personální 

vybavení, atd.).  Pro zajištění většiny hmotných statků, zahrnuté do předprovozní fáze, 

jsou prioritní tato kritéria: cena, dostupnost, služby spojené s produktem. 

Hmotné statky zahrnuty do předprovozní fáze projektu, kromě těch, které jsou 

zahrnuty do Technologií a zařízení, jsou dostupné na celém českém trhu v cenách 

podobných. Proto jsou níže uvedeni pouze nejvýznamnější prodejci, kteří svou činnost 

provozují v Hradci Králové a jeho okolí. 

Úpravy a rekonstrukce prostor 

 koupelna, WC 

Nejvýznamnější prodejci koupelnového vybavení, kteří zajišťují také jejich instalaci, 

jsou následující: 

Konekto s.r.o. tel.: 495536017 www.konekto.cz 

Triker s.r.o. tel.: 495401430 www.triker.cz 

Petr Krejčíř tel.: 495533417 www.petrkrejcir.cz 

Melange s.r.o tel.: 495581296 www.melange.cz 

 Práce 

Práce spojené s rekonstrukcí prostor jsou různorodé. Zahrnují jak zednické práce 

(obklady, konstrukce, opravy omítek, apod.), tak i malířské práce (nátěry, malování). 

Pro jednoduché zabezpečení těchto prací je vhodné vybrat pouze jednu firmu, která 



 60 

zabezpečí všechny výše zmíněné práce. Tyto požadavky splňuje firma V+M Šibor – 

interiérové práce, která sídlí v Nové Pace. 

 

V+M Šibor tel.: 605844967 http://www.siborovi.kvalitne.cz/ 

 

Tato firma navíc nabízí konzultace s bytovým architektem, nabízí grafické zpracování 

interiérů, zpracovává kalkulace cen zdarma. 

V+M Šibor má kladné reference od zákazníků, proto je zde velká pravděpodobnost 

bezproblémové spolupráce. 

 Ostatní 

Ostatní materiálové prostředky pro úpravu a rekonstrukci prostor jsou drobnými výdaji, 

které jsou lehce dostupné. Adeptem na vhodného prodejce může být například 

hypermarket OBI, či MAKRO, kde lze pořídit vše potřebné z velkého výběru za 

přijatelné ceny. 

Technologie a zařízení 

 Stroj 

Stroj pro provozování Colon-hydro-terapie je na našem trhu dostupný jen od několika 

dovozců. Protože se jedná o jednorázovou investici, výběr Colon-hydromatu se může 

zúžit pouze na kritéria kvalita a cena. Z referencí od provozovatelů bylo zjištěno, že na 

provoz Colon-hydro-terapie je vhodný stroj z od Německého výrobce typu BTL-19 

HYDRO-COLON. Tento stroj dováží dva dovozci – Madisson a BLT Zdravotnická 

technika. Nejlevněji lze získat tento stroj od firmy BLT Zdravotnická technika, která 

Colon-hydromat nabízí za 166.500 Kč. Stojan k tomuto stroji lze zde pořídit za 

13.000 Kč. Záruční doba je 24 měsíců a termín dodání je do 14 dnů. Firma zajišťuje 

záruční a pozáruční servis. 

 Lehátko 

Vhodné vyšetřovací lehátko (Dřevěné lehátko Classic) je možné koupit od firmy 

MedHelp s.r.o. Od této firmy bude dodací lhůta lehátek většinou do 10 dnů. Platba bude 

formou dobírky, ale dle obchodních podmínek je nutné zaplatit zálohu předem vkladem 

na účet GE Money. Pokud by se s firmou domluvilo jinak, je umožněna platba na 

fakturu až po dodání zboží s dohodnutou dobou splatnosti. 
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 Klinik box 60l 

Tento box je určen pro manipulaci a likvidaci nebezpečných odpadů (z nemocnic, 

klinik, zdravotnických zařízení, apod.). Tyto boxy jsou vyzkoušeny a schváleny 

akreditovanou zkušebnou a splňují podmínky obalů pro nebezpečné odpady. 

Klinik box je lehce poříditelný materiálový vstup, který je možný zakoupit 

vlastními prostředky od firmy Goldenplast s.r.o., který sídlí 5 km od Hradce Králové 

v obci Černilov na adrese 503 43, Černilov 46. 

 Ostatní 

Ostatní zařízení je lehce dostupné a ceny těchto statků jsou většinou srovnatelné. Koupi 

a dodání je vhodné zajistit vlastními prostředky, neboť rozměry a váha těchto materiálů 

to dovolují. 

Kancelářské potřeby a úklidové prostředky 

Neboť se jedná o malou provozovnu, není nutné ji vybavovat kancelářskými potřebami 

a úklidovými prostředky formou dodávek od externí firmy, která by vybavení zajistila 

s dodatečnými náklady (poštovné, balné). Kancelářské potřeby a úklidové prostředky 

budou proto zajištěny vlastními silami v předprovozní fázi, z kamenných obchodů 

(např. Tesco, Makro, apod.). 

4.4.2.2 Provozní fáze 

1. Toaletní prostředky 

Obdobě jako je tomu u kancelářských potřeb a úklidových prostředků, není nutné tyto 

prostředky opatřovat zdlouhavými objednávkami. Toaletní prostředky jsou zbožím na 

našem trhu velice lehce dostupné. Nákup se bude proto uskutečňovat v kamenných 

obchodech (např. Tesco, Makro, Obi, apod.).  

2. Procedurální prostředky 

 Rektální trubice 

Před vlastním vstupem na trh je třeba zvolit vhodného dodavatele SPEKULÍ 

(výměnných rektálních trubic), které jsou nejdůležitějším spotřebním materiálem pro 

samotnou proceduru. Proto je na výběr dodavatele tohoto materiálu brán velký zřetel a 

tomu také odpovídá podrobné zpracování. 
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Z výzkumu, který byl proveden v rámci marketingového šetření, bylo zjištěno, že 

je třeba zajistit cca 400 kusů Spekulí na jeden měsíc. Skutečné množství se bude měnit 

v rámci skutečné poptávky po poskytované službě. 

Pro výběr dodavatelů byly zanalyzováni 3 dodavatelé, kteří jsou schopni pravidelně 

dodávat potřebný materiál – Spekula. Vzhledem k dodržení stálosti dodávek byli 

vybráni dodavatelé pouze z tuzemska. 

- BALFIT, Cheb 

Adresa 

Šeříkova 1322/5 

350 02 Cheb 

Popis 

Společnost je schopna dodávat Spekula normované kvality. Tato Spekula vyrábí Polský 

výrobce. Jakost výrobku přesahují námi zvolené požadavky. Cena dodávaného 

materiálu je 90 Kč za kus a je dodávaný po 60 ks v jednom balení. Dodací lhůta je 

14 dnů. Maximálně možné dodávané množství značně přesahuje potřeby firmy. Postoj 

k odběratelům se jeví neutrálně. Materiál je dodáván v balení, které odpovídá 

požadavkům firmy XY, s.r.o. Firma BALFIT, Cheb má sídlo mimo Královéhradecký 

kraj, tudíž její lokalizace není příznivá. 

- MADISSON s.r.o., Praha 

Adresa 

Ryblkova 29 

101 00 Praha 10 

Popis 

Společnost je schopna dodávat Spekula normované kvality. Tato Spekula vyrábí 

Německý výrobce. Jakost výrobku významně přesahuje firmou zvolené požadavky. 

Cena dodávaného materiálu je 102 Kč za kus a je dodávaný po 60 ks v jednom balení. 

Dodací lhůta je 7 dnů. Maximálně možné dodávané množství značně přesahuje 

odebírané množství. Postoj k odběratelům se zdá být na pozitivní úrovni. Materiál je 

dodáván v balení, které odpovídá požadavkům odběratele XY, s.r.o. Firma MADISSON 

s.r.o., Praha má sídlo mimo Královéhradecký kraj, tudíž její lokalizace není příznivá. 
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- BTL Zdravotnická technika, a.s. 

Adresa 

Šantrochova 16 

162 00 Praha 6 

Popis 

Společnost je schopna dodávat Spekula normované kvality. Tato Spekula vyrábí 

Německý výrobce. Jakost výrobku významně přesahuje firmou zvolené požadavky. 

Cena dodávaného materiálu je 97 Kč za kus a je dodávaný po 60 ks v jednom balení. 

Dodací lhůta je 7 dnů. Maximálně možné dodávané množství má téměř neomezené 

kapacity. Postoj k odběratelům se zdá být na pozitivní úrovni. Materiál je dodáván 

v balení, které odpovídá požadavkům odběratele XY, s.r.o. Firma BTL Zdravotnická 

technika, a.s. má sídlo mimo Královéhradecký kraj, tudíž její lokalizace není příznivá. 

 

Pro  analýzu požadavků na dodavatele bylo zvoleno šest kritérií, která jsou 

ohodnocena váhami 1 – 10, kde č. 10 má největší váhu při rozhodování (viz. Tabulka 

č. 12) 
 

Tabulka 12 - Kritéria a váhy hodnocení 

  Kritérium Váha 
jakost 10 
cena 8 

Hlavní 
kritéria 

hodnocení lhůta 7 
kapacity 6 
postoj k odběratelům 6 
kvalita balení 5 

Doplňková 
kritéria 

hodnocení 
lokalizace firmy 3 

 Zdroj: vlastní 

 

Hodnocení dodavatelů bylo provedeno pomocí Fuzzy logiky za pomocí programu 

MS Excel. Pro vstupní stavovou matici bylo využito upraveného hodnocení pro účely 

tohoto projektu dle (16) a jako základ pro transformační matici byly použita data z výše 

uvedené tabulky (kritéria a váhy hodnocení). 
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Tabulka 13 – Vstupní stavová matice 

Popis vstupní stavové matice 

  Jakost Cena Lhůta Kapacity Postoj k 
odběratelům

Kvalita 
balení 

Lokalizace 
firmy 

1 Špičková 

Více než 5 
% pod 

průměrnou 
cenou 

Více než 5 
% pod 

průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Téměř 
neomezené 

kapacity 
Vřelé vztahy

Balení 
přesahující 

smluvní 
podmínky 

Sídlo firmy 
v místě 

provozovny

2 
Přesahuje 
minimální 
požadavky

Až do 5 % 
pod 

průměrnou 
cenou 

Až do 10 % 
pod 

průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Významně 
přesahuje 

požadované 
množství 

Pozitivní 
vztahy 

Balení 
přesahující 
částečně 
smluvní 

podmínky 

Sídlo firmy 
v Okrese 

provozovny

3 
Odpovídá 

minimálním 
požadavkům

Odpovídá 
průměrné 

ceně 

Odpovídá 
průměrným 

dodacím 
lhůtám 

Mírně 
přesahuje 

požadované 
množství 

Neutrální 
postoj 

Balení 
odpovídají 

přesně 
smluvním 

podmínkám 

Sídlo firmy 
v Kraji 

provozovny

4 

Leží 
částečně 
těsně pod 

minimálními 
požadavky

Až do 5 % 
nad 

průměrnou 
cenou 

Až do 10 % 
nad 

průměrnými 
dodacími 
lhůtami 

Odpovídá 
požadovanému 

množství 

Negativní 
postoj 

Balení 
vykazují 
menší 

nedostatky 

Sídlo firmy 
mimo Kraj 

provozovny

5 

Neodpovídá 
v žádném 
případě 

minimálním 
požadavkům

Více než 5 
% nad 

průměrnou 
cenou 

Více než 
10 % nad 

průměrnými 
lhůtami 

Neodpovídá 
požadovanému 

množství 

Negativní  a 
problematické 

vztahy 

Balení 
musí být 
tříděny, 

případně 
odmítnuty 

Sídlo firmy 
mimo ČR

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka 14 – Transformační matice 

Transformační matice 

  Jakost Cena Lhůta Kapacity Postoj k 
odběratelům

Kvalita 
balení 

Lokalizace 
firmy 

1 10 8 7 6 6 5 3 
2 9 7 6 5 5 4 2 
3 8 6 4 3 4 3 2 
4 6 1 2 1 2 1 1 
5 4 1 0 0 0 0 0 

Max. 10 8 7 6 6 5 3 
Zdroj: vlastní 
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BALFIT, Cheb 

Vstupní stavová matice: 

Vstupní stavová matice (ano,ne) 

  Jakost Cena Lhůta Kapacity Postoj k 
odběratelům

Kvalita 
balení 

Lokalizace 
firmy 

1   a           
2 a     a       
3         a a   
4             a 
5     a         

 Zdroj: vlastní 

 

Získané procentní skóre pro BALFIT je 66,67. 

MADISSON s.r.o., Praha 

Vstupní stavová matice: 

Vstupní stavová matice (ano,ne) 

  Jakost Cena Lhůta Kapacity Postoj k 
odběratelům 

Kvalita 
balení 

Lokalizace 
firmy 

1     a a       
2 a       a     
3   a       a   
4             a 
5               

  Zdroj: vlastní 

 

Získané procentní skóre pro MADISSON, s.r.o. je 82,22. 

BTL Zdravotnická technika, a.s, Praha 

Vstupní stavová matice: 

Vstupní stavová matice (ano,ne) 

  Jakost Cena Lhůta Kapacity Postoj k 
odběratelům 

Kvalita 
balení 

Lokalizace 
firmy 

1     a a       
2 a       a     
3           a   
4             a 
5   a           

 Zdroj: vlastní 

 

Získané procentní skóre pro BTL Zdravotnická technika, a.s je 71,11. 
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Z dosažených výsledků se firmě XY, s.r.o. doporučuje využít pro dodávky Spekulí 

dodavatele MADISSON s.r.o. z Prahy. V případě neschopnosti dodávek od 

MADISSON s.r.o. se doporučuje odebírat Spekula od BTL Zdravotnická technika, a.s. 

Dodávek nejhůře vyhodnoceného dodavatele BALFIT se doporučuje využít pouze 

v krajních případech a to pouze pro jednorázové dodávky, zejména z důvodu dlouhé 

dodací doby. 

 

 Ostatní 

Mezi ostatní procedurální prostředky patří lubrigační gel, masážní emulze, chirurgické 

rukavice, papírová prostěradla, tampóny a papírové utěrky. Ceny těchto prostředků jsou 

v kamenných obchodech v Hradci Králové podstatně vyšší než je tomu v e-shopech na 

internetu. I s příplatkem za dodání je forma internetového obchodu v tomto případě 

lepší (levnější) formou. 

Do dodavatelského vějíře můžeme zahrnout tyto internetové obchody: 

- Zdravotní potřeby s.r.o. – dostupné z: http://www.zdravotnipotreby.cz 

- Josef Selichar – SETRANS – dostupné z: http://www.zdravotniprodejna.cz 

- ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY – dostupné z: http://www.zdravotnicke-potreby.cz 

- RESPONSA FARM, s.r.o – dostupné z: http://www.lekarnaparizska.cz 

4.5 Personální studie projektu 

Personální studie projektu se zabývá analýzou lidských zdrojů pro tento projekt. 

Informace zde uvedené tak poskytují základní pohled na personální problematiku. Jde 

tedy o informace týkající se počtu zaměstnanců, jejich zařazení v organizační struktuře, 

popisy pracovních míst a popis práce. Dále, jak je řešena otázka vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, jejich odměňování (informace především pro finanční část)  a způsob 

získávání zaměstnanců. 

Cílem této studie je poskytnutí informací, týkajících se personální části projektu 

pro založení společnosti. Samotný provoz pak musí zahrnovat další části personální 

činnosti, které již nejsou předmětem této studie. 
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4.5.1 Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů se zabývá mezerou mezi současným stavem a definovaným 

cílovým stavem. Jelikož se jedná o nově vstupující firmu na trh, je současný stav 

pracovníků neanalyzovatelný. Zmiňovaná mezera tedy zahrnuje úplné naplnění 

definovaného cíle vycházejícího z nulového stavu. 

Cílový stav pracovníků vychází z výsledků marketinkové studie, kde bylo 

rozhodnuto o provozování činnosti s dvěma stroji. Pro maximální využití těchto strojů 

je nutné získat 4 pracovníky, kteří budou provozovat terapii. S jedním z těchto 

pracovníků  je nutné získat pracovněprávní vztah v rozsahu minimálně 3/4 úvazku 

z důvodu získání povolení o provozování činnosti. Tento zaměstnanec také musí být 

u společnosti uveden jako „Odborný zástupce“, který bude zodpovídat za odborné 

vedení zařízení. 

4.5.2 Organizační struktura 

Bylo stanoveno, že všichni čtyři zaměstnanci budou přímo podřízeni vedení podniku 

(jednatelům). I když má jeden ze zaměstnanců více pracovních povinností a více 

zodpovědnosti, nebude mít z hlediska organizační struktury žádný vliv na řízení 

ostatních zaměstnanců. Grafické znázornění organizační struktury je zobrazeno na 

Obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6 – Organizační struktura 

 
Zdroj: vlastní 

 

4.5.3 Pracovní místa a popisy práce 

Všichni čtyři zaměstnanci musí mít klasifikaci – Diplomovaná sestra všeobecná. Je také 

nutné, aby tato sestra byla registrovaná. Tato klasifikace je základní a nezbytná pro 

zákonné provozování činnosti. 
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4.5.3.1 Popisy práce zaměstnanců 

a) Zaměstnanec 1, 2 a 3 

Obecné povinnosti: 

- realizace zdravotnických výkonů 

- poskytování doprovodné zdravotní péče 

- administrativní práce v souvislosti s péčí o pacienty 

- administrativní práce v souvislosti s provozní agendou 

Popis konkrétních úkolů a zodpovědnosti 

- provozování Colon-hydroterapie za pomocí Colon-hydromatu 

- vyhodnocování projevů onemocnění pacientů a jejich rizikových faktorů 

- sledování a orientační hodnocení fyziologických funkcí pacientů, 

pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta 

- zajišťování přejímání, kontroly a uložení zdravotnických prostředků, 

manipulace s nimi 

- vedení agendy pacientů 

- vyřizování objednávek a tím zajištění plynulého provozu 

Nadřízená funkce 

 - jednatelé společnosti 

b) Zaměstnanec 4 (Odborný zástupce) 

Obecné povinnosti: 

- realizace zdravotnických výkonů 

- poskytování doprovodné zdravotní péče 

- administrativní práce v souvislosti s péčí o pacienty 

- administrativní práce v souvislosti s provozní agendou 

Popis konkrétních úkolů a zodpovědnosti 

- provozování Colon-hydro terapie za pomocí Colon-hydromatu 

- vyhodnocování projevů onemocnění pacientů a jejich rizikových faktorů 
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- sledování a orientační hodnocení fyziologických funkcí pacientů, 

pozorování, hodnocení a zaznamenávání stavu pacienta 

- zajišťování přejímání, kontroly a uložení zdravotnických prostředků, 

manipulace s nimi 

- vedení agendy pacientů 

- vyřizování objednávek a tím zajištění plynulého provozu 

- odpovědnost za odborné vedení zařízení 

Dále vykonává práce podle pokynů vedoucího 

- poskytování zpráv o kvalitě poskytování služeb ze strany zdravotních sester  

- školení nových zdravotních sester 

Nadřízená funkce 

- jednatelé společnosti 

4.5.3.2 Popis pracovních míst 

Popis pracovních míst se týká všech čtyř zdravotních sester. 

Kvalifikační úroveň 

- vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program, registrovaná sestra 

Obor činností 

- zdravotnictví a farmacie 

Odborná příprava 

- nejvhodnější je bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství či 

všeobecné lékařství 

- osvědčení: zdravotnická specializace podle zákona č. 96/2004 Sb. a přílohy 

k nařízení vlády č. 463/ 2004 Sb. 

- nutná registrace 

Obecná způsobilost 

- jednání s lidmi 

- motivování lidí 
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- organizování a plánování práce 

- práce s informacemi 

- rozhodování 

Osobnostní požadavky 

- přesnost a preciznost 

- koncentrace pozornosti 

- slovní projev a kultivovanost vystupování 

- sebekontrola a sebeovládání 

- samostatnost 

- schopnost přijmout odpovědnost 

- jistota 

4.5.4 Vzdělávání a rozvoj 

Zdravotní sestry budou pravidelně školeny buď prostřednictvím Odborného zástupce 

nebo školení jednotlivých sester prostřednictvím externích školících středisek. Školení 

se bude týkat především níže uvedených činností, které jsou rozděleny na vzdělávání na 

pracovišti a na vzdělání mimo pracoviště. 

Vzdělávání na pracovišti 

Školení bude prováděno prostřednictvím školeného zaměstnance 

- instruktáž při výkonu práce 

- „koučing“ (jednostranná výuka se zpětnou vazbou) 

- pracovní porady (problémy, fakta, zkušenosti, názory, apod.) 

Vzdělávání mimo pracoviště 

- vzdělávání týkající se Colon-hydroterapie (teoretické poznatky, praktické 

zkušenosti) 

- akupresura 

- masáže (především břišní oblasti) 

- vzdělávání v oblasti psychologie 

- atd. 
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4.5.5 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

Hrubé měsíční mzdy všeobecných sester v Královéhradeckém kraji se pohybují mezi 

15.000 Kč a 29.000 Kč. Z tohoto důvodu byl zvolen následujícím návrh odměňování. 

Je třeba akceptovat trh, a proto se nástupní plat bude pohybovat okolo 16.000 Kč. 

Z důvodu rizika malé návštěvnosti, především v prvních fázích provozu, budou 

zaměstnanci odměňováni tarifní a pohyblivou složkou mezd. Tarifní složka jedné mzdy 

se doporučuje v částce 12.700 Kč. Pohyblivá složka mezd se bude měnit v závislosti na 

změnách v objemu návštěv za měsíc (viz. tabulka č. 15  – sloupec Pohyblivá složka 

mzdy). Jelikož se průměrná návštěvnost v prvním roce čeká v rozmezí mezi 300 – 400 

návštěv za měsíc, dostává se měsíční příjem zaměstnance na částku shodnou 

s nástupními platy zdravotních sester v Královéhradeckém kraji. Jaká je závislost hrubé 

mzdy, pohyblivé složky mezd a superhrubé mzdy (personální náklad na jednoho 

zaměstnance) na objemu návštěv je uveden v tabulce č. 15. 

 

Tabulka 15 – Závislost měsíční mzdy na návštěvnosti 

Počet návštěv 
za měsíc 

Tarifní složka 
mzdy 

Pohyblivá 
složka mzdy Hrubá mzda SHM (cca) 

< 200        12 700 Kč             - Kč      12 700 Kč   17 100 Kč  
≥ 201        12 700 Kč         300 Kč      13 000 Kč   17 500 Kč  
≥ 221        12 700 Kč         700 Kč      13 400 Kč   18 000 Kč  
≥ 241        12 700 Kč      1 100 Kč      13 800 Kč   18 500 Kč  
≥ 261        12 700 Kč      1 500 Kč      14 200 Kč   19 100 Kč  
≥ 281        12 700 Kč      1 900 Kč      14 600 Kč   19 600 Kč  
≥ 301        12 700 Kč      2 300 Kč      15 000 Kč   20 100 Kč  
≥ 321        12 700 Kč      2 700 Kč      15 400 Kč   20 700 Kč  
≥ 341        12 700 Kč      3 100 Kč      15 800 Kč   21 200 Kč  
≥ 361        12 700 Kč      3 500 Kč      16 200 Kč   21 800 Kč  
≥ 381        12 700 Kč      3 900 Kč      16 600 Kč   22 300 Kč  
≥ 401        12 700 Kč      4 300 Kč      17 000 Kč   22 800 Kč  
≥ 421        12 700 Kč      4 700 Kč      17 400 Kč   23 400 Kč  
≥ 441        12 700 Kč      5 100 Kč      17 800 Kč   23 900 Kč  
≥ 461        12 700 Kč      5 500 Kč      18 200 Kč   24 400 Kč  
≥ 481        12 700 Kč      5 900 Kč      18 600 Kč   25 000 Kč  

  Zdroj: vlastní 

 

Odbornému zástupci, který je zodpovědný za odbornost provozu, a který má více 

odpovědnosti a úkolů oproti ostatním třem zaměstnancům, bude navýšena tarifní složka 

mzdy o 2.000 Kč, tedy na částku 14.700 Kč. 
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Tento rozbor odměňování je vhodné využít v prvních měsících provozu a dále 

navyšovat mzdy podle hledisek, jako jsou například počet let odpracování, vývoj mezd 

na trhu zdravotních sester, apod. 

Firma se bude snažit zaměstnance neustále vzdělávat (viz. předešlá subkapitola – 

Vzdělání a rozvoj). V oblasti vzdělávání mimo pracoviště se jedná o získání různých 

licencí a certifikátů, které budou zvyšovat kvalifikaci pracovníků během 

zaměstnaneckého poměru i po zrušení pracovního poměru. Tyto kurzy budou 

hrazeny společností, a proto lze tyto kurzy zařadit mezi nejvýznamnější zaměstnanecké 

výhody. Ostatní výhody (např. permanentky, příspěvek na MHD, apod.) budou 

v kompetenci řídících pracovníků a budou záviset na dané situaci firmy. 

4.5.6 Získávání pracovníků 

Při získávání pracovníků je třeba oslovit dostatečný počet potenciálních pracovníků 

všemi dostupnými prostředky. Je tedy třeba spolupracovat s úřadem práce, personálními 

agenturami, využít inzerce (tisk, rozhlas, internetové stránky, apod.). 

Nezbytné informace pro proces získávání pracovníků jsou dostupné z předešlých 

částí podkapitoly Personální studie projektu. 

4.6 Finanční studie projektu 

Cílem finanční studie projektu je poskytnout ucelený pohled na projekt z finančního 

hlediska. Součástí této studie jsou výdaje na realizaci projektu, zdroje financování 

projektu, rozbor tržeb po náběhu projektu, rozbor provozních nákladů po náběhu 

projektu a ostatní finanční rozbory, které završují ucelený pohled na projekt po finanční 

stránce. 

4.6.1 Výdaje na realizaci projektu 

Tabulka č. 16 – Výdaje na realizaci projektu znázorňuje výdaje, které jsou nutné pro 

předprovozní část projektu. Výdaje jsou dle podmínek o získání podpory uvedeny 

včetně daně z přidané hodnoty. Způsobilé výdaje již DPH neobsahují z toho důvodu, že 

společnost bude žádat o podporu již se statutem obchodní společnosti (s.r.o). Položka 

zásoby již zachycuje materiálové prostředky pro cca první měsíc provozu z důvodu 

zabezpečení provozu hned po skončení předprovozní fáze. Výdaje vč. DPH budou 
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podle výpočtů asi 1 mil. Kč. Největší položky jsou výdaje na stroje a zařízení, které činí 

359.000 Kč. Další velkou položkou jsou zásoby, které požadují výdaj ve výši 340.600 

Kč, ale jak již bylo řečeno, obsahuje již provozní výdaje pro první měsíc provozu (cca 

150.000 Kč). Tato částka může být pohyblivá především z důvodu reálných výdajů na 

rekonstrukci prostor. Velkou sumu také představují výdaje na propagaci. Tento výdaj je 

ale nezbytný z důvodu silné propagace v předprovozní části projektu (nově vstupující 

firma na trh). 

Z tabulky je patrné, že projekt se bude ucházet o 840.000 Kč z podporovaného 

úvěru, což představuje zhruba 80 % všech výdajů na realizaci projektu. Tato částka je 

totožná se způsobilými výdaji, o které je možno se ucházet, tedy společnost bude žádat 

o maximální možnou podporu ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

 

Tabulka 16 – Výdaje na realizaci projektu 

  Výdaj vč. DPH Způsobilé výdaje Z toho hrazené z 
podpor. úvěru 

Dlouhodobý nehmotný  majetek                      - Kč                     - Kč                       - Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek       359 000 Kč          301 681 Kč             301 681 Kč 

Nákup pozemků                        - Kč                     - Kč                       - Kč 

Nákup či výstavba budov                        - Kč                     - Kč                       - Kč 

Rekonstrukce budov                        - Kč                     - Kč                       - Kč 

Stroje a zařízení         359 000 Kč          301 681 Kč             301 681 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek                        - Kč                     - Kč                       - Kč 
Oběžná aktiva celkem      340 600 Kč          286 218 Kč             286 219 Kč 

Zásoby            340 600 Kč          286 219 Kč             286 219 Kč 

Pohledávky                        - Kč                     - Kč                       - Kč 

Ostatní výdaje projektu            308 000 Kč          252 101 Kč             252 100 Kč 
Poplatky k zahájení činnosti                8 000 Kč                     - Kč                       - Kč 

Propagace            300 000 Kč          252 101 Kč             252 100 Kč 

Výdaje celkem         1 007 600 Kč          840 000 Kč             840 000 Kč 
Zdroj: vlastní 

4.6.2 Zdroje financování projektu 

Financování projektu bude zajištěno pouze z vlastních prostředků vlastníků společnosti 

a z úvěru od ČMZRB, a.s. S jinými úvěry či dotacemi se v projektu nepočítá. Jak 

zachycuje tabulka č. 17 – Zdroje financování projektu, chce společnost financovat 

projekt z vlastních zdrojů částkou 167.600 Kč a z úvěru od ČMZRB, a.s. částkou 
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840.000 Kč. Velký podíl cizího zdroje financování je z důvodu velmi levného cizího 

kapitálu a z důvodu zajištění likvidity v provozní části projektu. Vlastní kapitál 

společnosti budou tvořit vklady společníků v celkové částce 740.000 Kč, což by mělo 

dostatečně pokrýt provoz společnosti v počátcích podnikání. 

 

Tabulka 17 – Zdroje financování projektu 

Vlastní zdroje žadatele     167 600 Kč 
Úvěr od ČMZRB, a.s.     840 000 Kč 
Jiné úvěry                - Kč 
Dotace a jiné podpory                - Kč 
Ostatní zdroje                - Kč 
Zdroje financování celkem  1 007 600 Kč 

  Zdroj: vlastní 

 

Úvěr od ČMZRB, a.s. bude mít následující charakteristiku: 

Doba na čerpání úvěru 0 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

Požadovaný odklad 1. splátky úvěru 12 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

Doba splácení úvěru 36 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

4.6.3 Rozbor tržeb po náběhu projektu 

Tržby jsou závislé na počtu provedených terapií. Jelikož firma teprve hodlá vstoupit na 

trh, nemá žádné zkušenosti s přesnými odhady návštěvnosti. Pro rozbor tržeb byly počty 

terapií odhadnuty za pomocí dat zjištěných při analýze trhu a za přispění zkušeností 

externích manažerů. Maximální kapacita provozoven bude 560 terapií za měsíc 

(2 provozovny, 14 terapií za den na jednom stroji, 20 dní v měsíci). Protože se nedá 

počítat s maximálním vytížením kapacit, očekává se především od druhého roku 

provozu s vytížením průměrně 460 terapií za měsíc (cca 80% vytíženost).  

Rozbor tržeb po náběhu projektu je zachycen v Tabulce č. 18, kde jsou příjmy 

(tržby) uvedeny pro jednotlivé měsíce v prvním roce. Pro první rok se tedy očekává 

celkový příjem ve výši zhruba 3.200.000 Kč. Pro následující roky (počínaje druhým 

rokem) se předpokládají příjmy ve výši zhruba 4.400.000 Kč. 
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Tabulka 18 – Rozbor tržeb po náběhu projektu 

 Počet terapií Počet zákazníků Příjem v Kč 

1. měsíc                   40                        16             32 000     
2. měsíc                  112                        45             89 600     
3. měsíc                  184                        74           147 200     
4. měsíc                  265                      106           212 000     
5. měsíc                  340                      136           272 000     
6. měsíc                  400                      160           320 000     
7. měsíc                  420                      168           336 000     
8. měsíc                  426                      170           340 800     
9. měsíc                  439                      176           351 200     
10. měsíc                  452                      181           361 600     
11. měsíc                  465                      186           372 000     
12. měsíc                  478                      191           382 400     
První rok provozu               4 021                   1 608        3 216 800     
Druhý rok provozu               5 520                   2 208        4 416 000     

 Zdroj: vlastní 

 

V grafu č. 1 je zachycen trend vývoje počtu terapií a příjmy v prvním roce po zahájení 

provozu. Dle zkušeností se dá počítat s vysokým nárůstem poptávky v první polovině 

roku. Na konci druhé poloviny období se očekává již s předpokládanou návštěvností pro 

další roky provozu, což znamená zhruba 5.500 terapií (asi 2.200 zákazníků). 

 

Graf 1 – Vývoj počtu terapií a příjmů v prvním roce provozu 
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4.6.4 Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu 

Provozní náklady po náběhu projektu jsou rozebrány v následující tabulce (Tabuka č. 19 

– Rozbor provozních nákladů). Náklady na měsíc jsou vypočítány za předpokladu 

návštěvnosti 335 zákazníků. Tato návštěvnost je průměrnou hodnotou předpokládané 

návštěvnosti v prvním roce provozu. 

Fixní a variabilní složka nákladů za jeden měsíc provozu v prvním roce (při 

předpokládané průměrné návštěvnosti za první rok) je následující: 

- fixní náklady 108.748 Kč 

- variabilní náklady 43.107 Kč 

Celkové provozní náklady tedy činí téměř 152.000 Kč. 

 

Tabulka 19 – Rozbor provozních nákladů 

   Cena/balení  Počet 
os/balení  vj/výkon  Terapií 

/měsíc   Nákl./měsíc 

 Toaletní prostředky             
   Papírová prkénka              10,0         10,0           1,0          335,0               335,0    
   Mýdla              50,0       100,0           0,5          335,0               167,5    
   Toaletní papír            200,0         80,0           2,5          335,0               837,5    
   Papírové ručníky              22,0         83,0           0,3          335,0                88,8     
 Procedurální prostředky            
   Lubrigační gel              50,0       100,0           0,5          335,0               167,5    
   Masážní emulze              56,0       400,0           0,1          335,0                46,9     
   Chirurgické rukavice            130,0       130,0           1,0          335,0               335,0    
   Papírová prostěradla            220,0         60,0           3,7          335,0            1 228,3    
   Spekula        6 120,0         60,0        102,0         335,0          34 170,0    
   Tampóny           110,0       110,0           1,0          335,0               335,0    
   Papírové utěrky            165,0       700,0           0,2          335,0                79,0     
 Inkaso            
   Vodné, stočné - studená              75,0           7,7           9,8          335,0            3 266,3    
   Vodné, stočné - teplá            204,0         33,3           6,1          335,0            2 050,2    
   Elektřina   -   -  -   -            600,0    
 Mzdy            
   Zdravotní sestry   -   -   -   335,0       82 800,0    
 Nájem            
   Nájem   -   -   -   -       18 000,0    
 Odpisy            
   Colon-hydromaty   -   -   -   -         4 248,2    
 Ostatní prov. náklady            
   Pojištění   -   -   -   -         1 200,0    
   Internet   -   -   -   -            400,0    
   Cestovné, školení   -   -   -   -         1 500,0    
              
 Provozní náklady celkem  -   -     128,7    -     151 855,1   
Zdroj: vlastní 
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Nejvýznamnější nákladové položky, které tvoří cca 95 % z celkových provozních 

nákladů, jsou zachyceny v Grafu č 2. Nejvyšší náklady jsou vynaloženy na mzdy 

zaměstnanců. Tyto náklady tvoří 54,5 % z celkových provozních nákladů. Tyto náklady 

jsou v souladu s výdělky zdravotních sester v Královehradeckém kraji i s cíli podniku, 

které kladou důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb (tedy vysoká kvalita 

zaměstnanců). Další významnou položku tvoří rektální trubice (spekula), které spadají 

mezi procedurální prostředky. Tato nenahraditelná součást tvoří asi 22,5 % z celkových 

provozních nákladů. 11,9 % provozních nákladů tvoří nájemné, které je poměrně nízké 

vzhledem k nájemnému v Královehradeckém kraji. Další položky, které jsou od 1 % do 

3 % z celkových provozních nákladů, tvoří odpisy dlouhodobého majetku a inkaso za 

teplou a studenou vodu. Ostatní položky tvoří dohromady zbývajících 5 %. 

 

Graf 2 – Nejvýznamnější nákladové položky tvořící 95 % z celku 
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Zdroj: vlastní 

4.6.5 Ostatní finanční rozbory 

Další finanční rozbory, které tvoří ucelenější pohled na zakládající společnost, jsou 

rozbory týkající se počáteční rozvahy, rozbor zisků po náběhu projektu a analýza bodu 

zvratu. 

4.6.5.1 Počáteční rozvaha 

Pro přehled o majetku podniku a zdrojů jeho krytí byla sestavena počáteční rozvaha 

k okamžiku zahájení provozu. Její zkrácená verze je uvedena v tabulce č. 20. Počítá 
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se tedy s hospodařením v celkové částce 1.580.000 Kč. Z pohledu majetku tato částka 

představuje sumu stálých aktiv (359.000 Kč) a oběžných aktiv (1.221.000 Kč). Tento 

majetek je kryt vlastním kapitálem (740.000 Kč) a cizím kapitálem (840.000 Kč). 

 

Tabulka 20 - Počáteční rozvaha k datu zahájení provozu 

AKTIVA  PASIVA 
Stálá aktiva 359 000 Kč   Vlastní kapitál 740 000 Kč 
 Dl. nehm. majetek - Kč   Základní kapitál 740 000 Kč 
 Dl. hmotný majetek   359 000 Kč   Rezervní fondy - Kč 
 Dl. finanční majetek - Kč   Nerozdělený zisk - Kč 
 Oběžná aktiva 1 221 000 Kč   Cizí kapitál 840 000 Kč 
 Zásoby 340 600 Kč   Závazky dlouhodobé  840 000 Kč 
 Pohledávky - Kč   Závazky krátkodobé - Kč 
 Finanční majetek 880 400 Kč   Rezervy - Kč 
 AKTIVA celkem 1 580 000 Kč   PASIVA celkem 1 580 000 Kč 
Zdroj: vlastní 

 

Neboť firma teprve hodlá vstoupit na trh a výše uvedený stav majetku je stav, který 

bude firma vykazovat na začátku svého období, nemohou být vypočteny téměř žádné 

poměrové ukazatele (likvidita, rentabilita, apod.). Jedinými ukazateli, které je možné 

určit jsou ukazatel zadluženosti a finanční struktury. Jelikož jde při výpočtu o částky 

předpokládané a zároveň určené pro den zahájení provozu, lze výsledky považovat 

pouze za orientační. 

Ukazatel celkové zadluženosti 

celkové dluhy 840000 0,5316 53%
celková aktiva 1580000

= =  

Celkové dluhy mají 53% podíl na celkových aktivech.  

Ukazatel věřitelského rizika 

vlastní kapitál 740000 0,4684 47%
celková aktiva 1580000

= =  

47 % podnikových aktiv je financována vlastním kapitálem. 
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Zadluženost 1 

dlouhodobé dluhy 840000 1,1351 krát
vlastní kapitál 740000

= =  

Tento poměr je z hlediska finančního rizika spojeného s podnikatelskou činností velice 

špatný. Kapitál věřitelů je 1,14 krát vyšší než vlastní kapitál vložený do podnikání. 

Tento fakt je způsoben výší půjčky od ČMZRB. 

Pákový ukazatel 

celková pasiva 1580000 2,135 krát
vlastní kapitál 740000

= =  

Celkový kapitál převyšuje velikost vlastního kapitálu 2,135 krát. 

4.6.5.2 Zisk 

Analýza zisku v prvním roce provozu byla vytvořena z již získaných dat z předešlých 

kapitol. V tabulce č. 21 je rozepsán vývoj tržeb, nákladů a zisku v prvním roce provozu 

(pro 12 měsíců). Kumulované zisky v jednotlivých měsících zachycují sumu zisku 

z konce daného měsíce a zisků z předešlých měsíců. 

 

Tabulka 21 – Analýza zisku v prvním roce provozu (v Kč) 

Tržby FN VN Celkové 
náklady Zisk Kumulované 

zisky 
        32 000            108 748               5 148        113 896     -    81 896      -      81 896     
        89 600            108 748             14 414        123 162     -    33 562      -    115 458     
      147 200            108 748             23 681        132 429          14 771      -    100 687     
      212 000            108 748             34 106        142 854          69 147      -      31 541     
      272 000            108 748             43 758        152 506        119 494             87 953     
      320 000            108 748             51 480        160 228        159 772            247 725    
      336 000            108 748             54 054        162 802        173 198            420 923    
      340 800            108 748             54 826        163 574        177 226            598 149    
      351 200            108 748             56 499        165 247        185 953            784 102    
      361 600            108 748             58 172        166 920        194 680            978 781    
      372 000            108 748             59 846        168 594        203 407         1 182 188    
      382 400            108 748             61 519        170 267        212 133         1 394 321    

  Zdroj: vlastní 

 

Tentýž pohled na vývoj tržeb, nákladů a zisku je zachycen v grafické podobě v grafu 

č. 3. Místo, kde se celkové náklady protínají s tržbami, je stav, kdy podnik vykazuje 
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nulový zisk. Tento stav je v této simulaci roven zhruba třetímu měsíci provozu. Dle 

analýz se předpokládá první kladný tok peněz (kumulované zisky jsou větší jak 0) 

zhruba v pátém měsíci provozu.  

 

Graf 3 – Průběh tržeb, nákladů a zisku v prvním roce provozu 
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 Zdroj: vlastní 

4.6.5.3 Bod zvratu 

Množství produkce (terapií), při kterém by firma vykazovala nulový zisk (nevykazuje 

zisk ani ztrátu), je 162 terapií. Výpočet tohoto množství je následující:  

108748,2 162
800 128,7bepQ = =

−
 

Pokud firma vykáže 162 terapií, je to stav, kdy se tržby rovnají celkovým 

nákladům. Vývoj tržeb, zisku a celkových nákladů vzhledem k počtu terapií, kde lze 

vyčíst množství terapií v bodě zvratu, je znázorněn v grafu č. 4. 
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Graf 4 – Bod zvratu 
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 Zdroj: vlastní 

4.7 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu se dají rozdělit na tři části, které jsou součástí 

této subkapitoly. Jsou jimi analýza rizik (definuje rizika a jejich rizikový stupeň), 

nefinanční efekty projektu (dopady projektu z nefinančního hlediska) a silné stránky 

projektu (hlavní důvody úspěšnosti projektu). 

4.7.1 Analýza rizik 

Na základně kvalitativní analýzy byla metodou Delphi (analýza účelových interview) 

identifikována následující možná projektová rizika: 

- chybné odhady výše poptávky, 

- nedostatečná nabídka trhu práce, 

- inflace, 

- špatný vývoj měnových kurzů pro společnost, 

- prodleva při získávání dostatečného kapitálu, 

- ztráty zapříčiněné nezkušeností manažera projektu. 
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Následně byla každému riziku přiřazena váha v rozmezí 1 až 10 (jak je dané riziko 

citlivé na projekt) a velikost pravděpodobnosti, že se riziko vyskytne (viz. tabulka č. 22 

– Ohodnocení rizik). 

 

Tabulka 22 – Ohodnocení rizik 

Rizika Váha Pravděpod. VxP 
Chybné odhady výše poptávky 9 20 % 1,80 
Nedostatečná nabídka trhu práce 8 20 % 1,60 
Vysoká inflace 2 5 % 0,10 
Špatný vývoj měnových kurzů pro společnost 1 5 % 0,05 
Prodleva při získávání dostatečného kapitálu 10 30 % 3,00 
Ztráty zapříčiněné nezkušeností manažera projektu 5 45 % 2,25 

 Zdroj: vlastní 

 

Z tabulky č. 22 je patrné, že největší riziko pro projekt představuje prodleva při 

získávání dostatečného kapitálu. Je zřejmé, že bez dostatečného kapitálu je projekt 

nerealizovatelný. Dalším velkým rizikem je nezkušenost manažera projektu, který může 

chod projektu zásadním způsobem narušit. Chybné odhady výše poptávky mají zásadní 

vliv na vývoji tržeb a tedy na chod celé společnosti, která je přizpůsobená výsledkům 

marketingové analýzy. Nedostatečná nabídka na trhu práce je posledním velkým 

rizikem, neboť nezkušenost pracovníků je zásadně v rozporu s cíli a strategií podniku. 

Vysoká inflace a špatný vývoj měnových kurzů nemá pro společnost téměř žádnou 

váhu, což vychází především z předmětu podnikání. 

4.7.2 Nefinanční efekty projektu 

Pokud bude projekt realizován, bude mít kromě kladných finančních efektů také efekty 

nefinančního charakteru. Mezi nejvýznamnější tyto efekty patří 

- zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva (především snížení vysoké četnosti 

rakoviny tlustého střeva v ČR), 

- zlepšování psychického stavu obyvatelstva, 

- zvyšování povědomí o přednostech preventivní léčby. 

Zvyšování lepšího zdravotního stavu obyvatelstva ve svém důsledku může nést 

další efekty, kterými jsou např. vyšší pracovní nasazení zaměstnanců a jejich zvýšená 

efektivita, snížení výše zdravotního pojištění, zvýšení délky života, apod. 



 83 

4.7.3 Silné stránky projektu 

Za nejvýznamnější silné stránky projektu, které působí jako předpoklady pro úspěšnost 

projektu, jsou: 

- spolupráce s externími poradci z řad manažerů, 

- spolupráce s provozovateli Colon-hydroterapie, 

- vysoká pravděpodobnost předpokládané poptávky, 

- vysoký stupeň kooperace zakladatelů společnosti, 

- znalost prostředí (způsob života obyvatel, zvyklosti, apod.) v Hradci Králové. 

 

Největší silnou stránkou je řešitelský tým, který projekt zpracovává. Kompetence 

jsou rozděleny podle schopností daných jednotlivců a proces zahrnuje také neustálé 

konzultace s externími pracovníky (lékaři, manažeři, apod.). 
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5 VLASTNÍ NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU 

Cílem vypracování podnikatelského projektu je obeznámit externího investora 

Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s. (dále jen ČMZRB, a.s.) dostatečnými 

informacemi, podle kterých bude přesvědčen o realizovatelnosti zřízení provozovny, 

kde bude možné provozovat Colon-hydro-terapii. Vlastní návrh projektu je zpracován 

na základě struktury podnikatelského projektu podle ČMZRB, a.s. Projekt je v souladu 

s požadavky ČMZRB, a.s. jak po stránce obsahové, tak po stránce rozsahové, dle 

pokynů zaměstnanců ČMZRB, a.s. Z důvodu veřejné přístupnosti této Diplomové práce 

v Podnikatelském projektu nejsou uvedena rodná čísla a adresy žadatele a zakladatelů. 
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Jméno žadatele Václav Mohelník   

RČ žadatele neuvedeno    

Projekt 

1. Popis projektu 

a) Důvody pro zahájení podnikatelské činnosti 

Společnost má větší tendenci pečovat o své zdraví a krásu. Jednou z forem, která tělo 

„omlazuje“ (zdraví a krása), je Colon-hydroterapie (hluboká očista tlustého střeva). 

Z hlediska zájmu o tuto terapii zažívá Colon-hydroterapie v dnešní době pomalý 

vzestup. I při laickém sledování nabídky a poptávky Colon-hydroterapie v čase můžeme 

říci, že počet lidí, kteří podstupují tuto terapii, se zvyšuje exponenciálně, zatímco počet 

provozovatelů, kteří nabízí tuto službu, se zvyšuje rovnoměrně. Na trhu tedy vzniká 

prostor, kde je možné provozovat Colon-hydroterapii s velkou pravděpodobností na 

úspěch. 

 

b) Profesní a osobní údaje o vlastnících společnosti 

  Společníci 
Jméno a příjmení Václav Mohelník Ondřej Daněk 

Vzdělání Vysokoškolské, 
ekonomické zaměření 

Vysokoškolské, 
ekonomické zaměření 

Délka praxe v oboru Bez praxe Bez praxe 

Pozice ve společnosti Vlastník, vedení 
společnosti 

Vlastník, vedení 
společnosti 

Vklad do společnosti 370.000 Kč 370.000 Kč 

 

c) Cíl projektu 

Cílem projektu je zřízení provozovny, která bude poskytovat v Hradci Králové službu 

Colon-hydroterapie. 

 

d) Majetkoprávní vztahy související s projektem 

Provozovna 

Podnikatelská činnost bude po zahájení provozu provozována v pronajatých prostorách. 

Podnik se bude během své činnosti snažit přesunout svůj provoz do vlastních prostor. 
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Pro rozšíření podniku se bude o vlastnictví uvažovat na základě aktuálních podmínek 

společnosti. 

Stroje a vybavení provozovny 

Colon-hydromaty a vybavení provozovny budou ve vlastnictví splečnosti. 

 

e) Technicko-technologická charakteristika projektu 

Popis průběhu terapie Colon-hydroterapie 

Pacient se položí na lehátko do polohy na zádech a terapeutka vyšetří břicho 

prohmatáním po dráze tlustého střeva. Poté se pacient přetočí na levý bok a terapeutka 

mu zavede do konečníku rektální rourku. Pacient se po tomto úkonu otočí zpět do 

polohy na záda. Trubičkou v konečníku začne protékat do střeva voda o teplotě 

35-37 °C. Po celou dobu procedury (cca 40 minut) je střevo takto proplachováno. Voda 

a uvolněný střevní obsah je veden odtokovou hadicí v uzavřeném systému. Terapeut 

může během procedury provádět masáž břicha (střevní stěny), čímž také může rozeznat 

případné problematické zóny a protékající vodu vést přímo do těchto oblastí. 

Rozpouštějící účinky vody a současné teplé a studené dráždění střeva způsobí, že střevo 

znovu začíná pracovat a samočinně posouvá nahromaděný a stagnující střevní obsah. 

Zcela uzavřený odtokový systém nevylučuje nežádoucí vjemy, jež by mohly být 

nepříjemné pro pacienta i terapeuta. Promývání je dokonale hygienické, nezpůsobuje 

bolesti, nevyvolává křeče a žádným způsobem neobtěžuje. 

Frekvence aplikování procedury se doporučuje ve 3 až 6 procedurách. První dvě se 

doporučují v krátkém odstupu (cca 1-2 týdny) pro uvolnění starších usazenin a kalů ze 

střevních záhybů. Pro preventivní očistu střeva (udržování přirozeného prostředí střeva) 

se doporučují 2 až 4 proplachy ročně. 

Výkonové parametry 

Colon-hydromat 

Napájení 100-240 V/50-60 Hz 

Bezpečnostní třída 1 

Hmotnost 21 kg (se stojanem 30 kg) 

Rozměry 79 x 45 x 23,5 cm 

Spotřeba vody max. 100 litrů/1 proceduru (40 minut) 
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f) Dodavatelské zajištění realizace projektu 

Úpravy a rekonstrukce prostor 

 Konekto s.r.o. smluvní zajištění 

 Triker s.r.o. smluvní zajištění 

 V+M Šibor smluvní zajištění 

 OBI, MAKRO smluvní zajištění 

Technologie a zařízení 

 BLT Zdravotnická technika termín dodání do 14 dnů 

 MedHelp s.r.o termín dodání do 10 dnů 

 Goldenplast s.r.o smluvní zajištění 

Kancelářské potřeby a úklidové prostředky 

 Tesco, Makro, Obi, apod. smluvní zajištění 

 

g) Vstupy projektu – zajištěnost energie, vody, materiálu, zboží 

Energie, voda 

 Jsou součástí objektu provozovny 

Toaletní prostředky 

 Tesco, Makro, Obi smluvní zajištění 

Procedurální prostředky 

 MADISSON s.r.o. termín dodání do 7 dnů 

 Zdravotní potřeby s.r.o. smluvní zajištění 

 Josef Selichar – SETRANS smluvní zajištění 

 ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY smluvní zajištění 

 RESPONSA FARM, s.r.o smluvní zajištění 

 

h) Komentář ke všem zdrojům financování projektu 

Vlastní zdroje žadatele 

Do projektu bude vloženo 167.600 Kč z vlastních zdrojů, což představuje zhruba 23 % 

z celkově vloženého kapitálu od společníků do společnosti. Ostatní zdroje společníků 

jsou určeny pro zajištění provozu a likvidity v prvních měsících provozu. 

Úvěr od ČMZRB, a.s. 

Společnost v projektu počítá s úvěrem od ČMZRB, a.s. v částce 840.000 Kč. 
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i) Postavení společnosti na trhu, stav konkurence, marketingové aktivity 

Postavení společnosti na trhu 

Firma je dosud bez předchozí historie, neboť teprve hodlá vstoupit na trh. 

Stav konkurence 

Obecná konkurence - farmaceutické firmy 

 - odborní lékaři 

 - alternativní medicína, léčitelé 

Konkrétní konkurence - Hydro-colonterapie MUDr. Ivo Pažourek, Praha  

 - Institut přírodní medicíny Praha, Praha 

 - Mária Kazdová, Brno 

 - Asklepion - Klinika a institut estetické medicíny 

 - Remyos REA s.r.o., Vsetín 

 - Gastroenterologie s.r.o., Hradec Králové 

 - WELLNESS TREND, s.r.o., Pardubice 

Nejvýznamnější konkurenci představují poslední dva zmínění konkurenti (z Hradce 

Králové a Pardubic), kteří ovšem tuto službu provozují pouze jako doplňkovou službu 

s nedostatečnými kapacitami. 

Marketingové aktivity 

Produkt - standardizace postupů 

 - vytvoření pracovních manuálů 

Cena - cenové a slevové systémy 

Propagace - vytvoření loga společnosti a provozovny 

 - rozdávání brožur a letáků 

 - umisťování nalepovacích plakátů 

 - billboardové akce 

 - vytvoření webové prezentace 

Procesy - stanovení provozní doby 

 - tvorba cedulí s provozní dobou 

 - tvorba brožur pro zákazníka 
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j) Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé 

Zabezpečení prodeje 

- Produkt 

Procedura obsahuje seznámení se s klientem, vyšetření oblasti břicha, vlastní terapie 

pomocí Colon-hydromatu, masáž břišní oblasti během procedury, a také poradenskou 

činnost v oblasti správného životního stylu, stravování, dalších postupů při odstraňování 

potíží. Cíl poskytnutí služby je zmírnění, či úplné odstranění fyzických i psychických 

problémů, které souvisí se správnou funkcí tlustého střeva.  

- Cena 

Na základě průzkumu trhu byla zvolena cena jedné procedury v částce 800 Kč a 

zavedení permanentek v částce 2.250 Kč za tři terapie. Platby budou hrazeny až po 

proceduře. 

- Propagace 

Název společnosti byl stanoven na „FITLIFE Hradec Králové s.r.o“. Pro samotnou 

provozovnu v Hradci Králové se stanovil název „CENTRUM VAŠEHO ZDRAVÍ“. 

Názvy byly vytvořeny na základě analýz. Reklama bude prováděna pomocí více forem 

propagace jako např. letáky, brožury, billboardy, nálepkové letáky, apod. a budou mít 

za úkol především informovat zákazníka o proceduře. 

- Procesy 

V prvních stádiích provozu se počítá s pružnou pracovní dobou z důvodu velkého 

nenaplnění kapacit. Provozní doba bude klientům určena dobou od 7:00 do 21:00 hodin 

ve všední dny (pondělí až pátek). Poskytovaná služba bude provozována způsobem 

popsaným výše. 

- Umístění 

Provozovna bude umístěna na dobře dostupném místě Hradce Králové v kulturním 

středisku Médium. Toto středisko se nachází nedaleko centra Hradce Králové, naproti 

obchodního centra FUTURUM. Adresa: Médium, Jana Masaryka 605, 50012, Hradec 

Králové. Umístění provozovny je v souladu s výsledky marketingového šetření, 

s vizemi a cíli i s ekonomickými požadavky podniku. 

Hlavní odběratelé 

Služba je zaměřena především na ženy bydlící v Hradci Králové a jeho okolí (cca do 

30 km) ve věku od 15 do 60 let. 
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k) Rozbor tržeb po náběhu projektu 

Rozbor tržeb po náběhu projektu v prvním roce je uveden v tabulce a tvoří je pouze 

tržby z poskytované služby. 

 

 Počet terapií Počet zákazníků Příjem v Kč 

1. měsíc                   40                        16             32 000     
2. měsíc                  112                        45             89 600     
3. měsíc                  184                        74           147 200     
4. měsíc                  265                      106           212 000     
5. měsíc                  340                      136           272 000     
6. měsíc                  400                      160           320 000     
7. měsíc                  420                      168           336 000     
8. měsíc                  426                      170           340 800     
9. měsíc                  439                      176           351 200     
10. měsíc                  452                      181           361 600     
11. měsíc                  465                      186           372 000     
12. měsíc                  478                      191           382 400     
První rok provozu               4 021                   1 608        3 216 800     
Druhý rok provozu               5 520                   2 208        4 416 000     

 

l) Rozbor provozních nákladů po náběhu projektu, komentář ke kalkulaci 

hlavních nákladových položek 

Rozbor provozních nákladů 

Fixní a variabilní složka nákladů za jeden měsíc provozu v prvním roce 

(při předpokládané průměrné návštěvnosti za první rok): 

- fixní náklady 108.748 Kč 

- variabilní náklady 43.107 Kč 

Celkové provozní náklady činí téměř 152.000 Kč. 

Podrobněji je rozbor nákladů uveden v následující tabulce: 

 

   Cena/balení  Počet 
os/balení  vj/výkon  Terapií 

/měsíc   Nákl./měsíc 

 Toaletní prostředky             
   Papírová prkénka              10,0         10,0           1,0          335,0               335,0    
   Mýdla              50,0       100,0           0,5          335,0               167,5    
   Toaletní papír            200,0         80,0           2,5          335,0               837,5    
   Papírové ručníky              22,0         83,0           0,3          335,0                88,8     
 Procedurální prostředky            
   Lubrigační gel             50,0       100,0           0,5          335,0               167,5    
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   Masážní emulze             56,0       400,0           0,1          335,0                46,9     
   Chirurgické rukavice            130,0       130,0           1,0          335,0               335,0    
   Papírová prostěradla            220,0         60,0           3,7          335,0            1 228,3    
   Spekula        6 120,0         60,0        102,0         335,0          34 170,0    
   Tampóny           110,0       110,0           1,0          335,0               335,0    
   Papírové utěrky            165,0       700,0           0,2          335,0                79,0     
 Inkaso            
   Vodné, stočné - studená              75,0           7,7           9,8          335,0            3 266,3    
   Vodné, stočné - teplá            204,0         33,3           6,1          335,0            2 050,2    
   Elektřina   -   -  -   -            600,0    
 Mzdy            
   Zdravotní sestry   -   -   -   335,0       82 800,0    
 Nájem            
   Nájem   -   -   -   -       18 000,0    
 Odpisy            
   Colon-hydromaty   -   -   -   -         4 248,2    
 Ostatní prov. náklady            
   Pojištění   -   -   -   -         1 200,0    
   Internet   -   -   -   -            400,0    
   Cestovné, školení   -   -   -   -         1 500,0    
              
 Provozní náklady celkem  -   -     128,7    -     151 855,1   
 

Komentář ke kalkulaci hlavních nákladových položek 

Nejvyšší náklady jsou vynaloženy na mzdy zaměstnanců. Tyto náklady tvoří 54,5 % 

z celkových provozních nákladů. Výše mezd je v souladu s výdělky zdravotních sester 

v Královéhradeckém kraji i s cíli podniku, které kladou důraz na vysokou kvalitu 

poskytovaných služeb (tedy vysoká kvalita zaměstnanců). Další významnou položku 

tvoří rektální trubice (spekula), které spadají mezi procedurální prostředky. Tato 

nenahraditelná součást tvoří asi 22,5 % z celkových provozních nákladů. 11,9 % 

provozních nákladů tvoří nájemné, které je poměrně nízké vzhledem k nájemnému 

v Královéhradeckém kraji. Další položky, které jsou od 1 % do 3 % z celkových 

provozních nákladů tvoří odpisy dlouhodobého majetku a inkaso za teplou a studenou 

vodu. Ostatní položky tvoří dohromady zbývajících 5 %. 
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m) Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu – silné stránky, rizika projektu 

Silné stránky projektu 

Za nejvýznamnější silné stránky projektu, které působí jako předpoklady pro úspěšnost 

projektu, jsou: 

- spolupráce s externími poradci z řad manažerů, 

- spolupráce s provozovateli Colon-hydroterapie, 

- vysoká pravděpodobnost předpokládané poptávky, 

- vysoký stupeň kooperace zakladatelů společnosti, 

- znalost prostředí (způsob života obyvatel, zvyklosti, apod.) v Hradci Králové. 

Rizika projektu 

Nejvýznamnější rizika projektu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Rizika Váha Pravděpod. VxP 
Chybné odhady výše poptávky 9 20 % 1,80 
Nedostatečná nabídka trhu práce 8 20 % 1,60 
Vysoká inflace 2 5 % 0,10 
Špatný vývoj měnových kurzů pro společnost 1 5 % 0,05 
Prodleva při získávání dostatečného kapitálu 10 30 % 3,00 
Ztráty zapříčiněné nezkušeností manažera projektu 5 45 % 2,25 

 

2. Výdaje na realizaci projektu a jeho financování 

a) Výdaje na realizaci projektu 

 

  Výdaj vč. DPH Způsobilé výdaje Z toho hrazené z 
podpor. úvěru 

Dlouhodobý nehmotný  majetek                      - Kč                     - Kč                      - Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek      359 000 Kč         301 681 Kč            301 681 Kč 

Nákup pozemků                        - Kč                     - Kč                      - Kč 
Nákup či výstavba budov                        - Kč                     - Kč                      - Kč 
Rekonstrukce budov                        - Kč                     - Kč                      - Kč 
Stroje a zařízení        359 000 Kč         301 681 Kč            301 681 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek                        - Kč                     - Kč                      - Kč 
Oběžná aktiva celkem     340 600 Kč         286 218 Kč            286 219 Kč 

Zásoby           340 600 Kč         286 219 Kč            286 219 Kč 
Pohledávky                        - Kč                     - Kč                      - Kč 

Ostatní výdaje projektu           308 000 Kč         252 101 Kč            252 100 Kč 
Poplatky k zahájení činnosti                8 000 Kč                     - Kč                      - Kč 
Propagace           300 000 Kč         252 101 Kč            252 100 Kč 

Výdaje celkem        1 007 600 Kč         840 000 Kč            840 000 Kč 
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b) Zdroje financování projektu 

Vlastní zdroje žadatele 

167.600   Kč  

Úvěr od ČMZRB, a.s. 

840.000   Kč   

 Účel úvěru   

Úvěr bude určen na financování investiční fáze, tedy na vybudování kvalitního 

zázemí určeného k provozu Colon-hydroterapie. Získané finance budou určeny 

především na koupi dlouhodobých investic (Colon-hydromaty) a dále na 

zajištění propagace a část oběžných aktiv (především pro první měsíc provozu). 

Doba na čerpání úvěru 

0   měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

Požadovaný odklad 1. splátky úvěru 

12   měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

Doba splácení úvěru 

36   měsíců od data podpisu smlouvy o úvěr 

Jiné úvěry 

neuvedeno 

Dotace a jiné podpory 

neuvedeno 

Ostatní zdroje 

neuvedeno 

Zdroje financování celkem 

1.007.600   Kč 

3. Směneční ručitelé (avalisté) 

Obchodní firma/název/jméno 
avalisty IČ/RČ Místo trvalého pobytu/sídlo 

společnosti 
Václav Mohelník neuvedeno neuvedeno 
Ondřej Daněk neuvedeno neuvedeno 
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Datum zpracování 

 

_________________ 

 Jméno a podpis osoby 

 oprávněné jednat 

 jménem žadatele _______________________ 

 

 

 Razítko   _______________________ 
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6 ZÁVĚR 

Práce se zabývá zpracováním podkladů pro nově vstupující podnik na trh v oblasti 

Colon-hydroterapie. V nejrozsáhlejší části práce jsou tyto podklady důkladně 

zpracovány a je vytvořen materiál poskytující dostatečné informace pro zpracování 

podnikatelského projektu. Podnikatelský projekt je vytvořen na základě požadavků 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a má tedy vhodnou strukturu, obsah 

i rozsah. Jelikož cílem práce bylo zpracovat podklady pro předinvestiční fázi projektu a 

následný návrh podnikatelského projektu , cíl práce byl splněn. 

Z výsledků jednotlivých studií je patrné, že projekt na vybudování provozovny 

Colon-hydroterapie v Hradci Králové je reálný, tedy proveditelný. Tyto výsledky jsou 

zřejmé jak z hlediska materiálového, kapitálového a personálního zabezpečení, tak 

z hlediska zjištěné dostatečné poptávky a ekonomické prosperity. 

Práce zahrnuje podrobnější a rozsáhlejší analýzy a studie, než je nezbytně nutné 

pro vytvoření podnikatelského projektu určeného pro ČMZRB, a.s. Tato skutečnost 

pramení z důvodu, že při neposkytnutí dostatečného kapitálu od ČMZRB, a.s. je nutné 

získat kapitál z jiných zdrojů a práce tak poskytuje informace požadované jinými 

institucemi, či externími investory. Zpracované podklady mohou také sloužit jako 

základna pro zpracování jiných projektů navazující na danou společnost i jako podklady 

pro strategické a taktické plánování a strategie společnosti. 
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