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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení 

tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní 

pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného tématu. Druhá, analytická část, 

popisuje současný stav na trhu. Navrhovaná část pak obsahuje vlastní návrh 

podnikatelského plánu. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with proposal of a business plan for starting up a dance 

studio. It is divided into three parts. The first, theoretical part, defines the basic concepts 

that are necessary for the overall understanding of the topic. The second, analytical part, 

describes the current state of the market. The proposed part contains the business plan 

proposal. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení 

tanečního studia, které by se mělo nacházet v Rajhradě. Taneční studio by mělo vyplnit 

mezeru na trhu. Toto téma bylo zvoleno, protože se osobně od 4 let věnuji tanci, který je 

mým koníčkem. Začala jsem s baletem a moderními tanci. Již v útlém věku jsem měla 

jasný cíl, studovat tanec a jednou se jím i živit. Ve 13 letech jsem se začala v jedné taneční 

skupině věnovat tanečním stylům spadajícím pod Street Dance. Zde jsem dostala i 

příležitost stát se lektorem a předávat své zkušenosti dále. To mě natolik začalo naplňovat, 

že jsem se utvrdila v tom, že je to něco, co bych opravdu chtěla dělat celý svůj život. 

Kromě toho jsou v dnešní době velice diskutovaná témata zdravý životní styl, 

volnočasové aktivity a udržení postavy. Proto vznikl nápad na založení tanečního studia. 

V dnešní době plné konkurence není lehkým úkolem založit úspěšnou firmu. 

Podnikání nese velká rizika a je tu vysoká možnost neúspěchu. Proto, aby toto riziko bylo 

omezeno na minimum, je důležité mít ještě před začátkem podnikání kvalitní 

podnikatelský plán. Díky němu poznáme lépe prostředí, ve kterém chceme působit, a to 

od konkurence přes zákazníky atd. Zjistíme tak, jestli má vůbec smysl s podnikáním 

začínat.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, konkrétně do teoretické, analytické a 

praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které vychází z odborné 

literatury a jsou nezbytné pro pochopení daného tématu. Druhá, analytická část, je 

zaměřena na analýzu stávajícího trhu. Nalezneme zde například SLEPT analýzu, Porterův 

model pěti sil či výsledky dotazníkového šetření. V poslední praktické části je uveden 

vlastní návrh řešení, tedy vlastní podnikatelský plán. Jsou zde uvedeny například základní 

informace, marketingová strategie studia, finanční plán a vše je na konci shrnuto do 

SWOT analýzy. 
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1 CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Primárním cílem bakalářské práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu pro 

založení tanečního studia. Toto studio se bude nacházet ve městě Rajhrad 

v Jihomoravském kraji. 

Vymezení dílčích cílů: 

➢ V rámci teoretické části vymezit hlavní teoretické poznatky, které souvisí 

s tématem podnikatelský plán a jsou nezbytné pro jeho kvalitní zpracování. 

➢ U analytické části zmapování zájmu o služby tanečního studia (dotazníkové 

šetření). 

➢ Analýza obecného a oborového okolí podniku. 

➢ Návrhová část bude řešit organizační a právní strukturu, finanční plán a 

marketingovou strategii tanečního studia. 

Pro dosažení cílů budou v práci použity analytické metody, díky kterým bude 

vyhodnoceno okolí podniku. Těmito metodami budou SLEPT analýza, která se zabývá 

obecným okolím podniku. Dále bude využitý Porterův model pěti sil, který se zabývá 

hrozbami vstupu nových konkurentů a substitutů, vyjednávacími silami dodavatelů a 

odběratelů a celkovou rivalitou společností na daném trhu. Na samém konci bude 

k celkovému shrnutí použita SWOT analýza, která odhalí silné a slabé stránky a poodhalí 

příležitosti a hrozby podnikání. Rovněž budou použity metody finančního plánování. 

Díky těmto metodám budeme následně schopni zhodnotit ekonomickou efektivnost 

podnikatelského plánu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou popsány teoretické pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení 

daného tématu. Ty jsou rozděleny do tří oblastí. Prvně zde budou objasněny základní 

teoretické pojmy jako podnikatel a podnikání. Další oblast je zaměřena na definování 

podnikatelského plánu. Poslední část je věnovaná struktuře podnikatelského plánu a 

analýzám marketingového prostředí. 

2.1 Podnikatel 

Tento pojem vychází původně z francouzštiny a v historickém významu znamenal 

zprostředkovatel, prostředník nebo osoba zodpovídající za velké projekty. To proto, že 

podnikatelé středověké doby se podíleli zejména na sjednání obchodů a nesli riziko jeho 

úspěchu či neúspěchu (1, s. 14). 

Nový občanský zákoník definuje podnikatele takto: „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem 

se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 

činnosti za podnikatele.“ (2) 

2.2 Podnikání 

Jedná se o soustavnou činnost vykonávanou samostatně podnikatelem na vlastní 

jméno a zodpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Smyslem podnikání je vytvoření něčeho navíc, nějakou novou hodnotu. Tato 

hodnota může mít finanční nebo nefinanční podobu (3, s. 19). 

2.3 Obchodní závod 

 „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že 

závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ (2) 
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2.4 Právní formy podnikání 

Už na samém začátku je důležité rozhodnout, jaký typ právní formy je pro 

podnikatele nejvhodnější a jaký zvolí obchodní název. Volba není nezvratná a 

v budoucnu lze právní formu změnit. To bude ovšem znamenat další náklady a možné 

komplikace, kterým se může podnikatel vyhnout, pokud už na začátku zvolí moudře (1, 

s. 68). 

Výběr musí jednoznačně záviset na plánovaném rozsahu podnikatelské činnosti. 

Jako živnostník lze vykonávat jen několik různých druhů činností. Pokud má podnikatel 

tedy v plánu rozsáhlejší sortiment zboží a služeb, rozhodně bude rozumné zvolit některý 

typ obchodní společnosti (4). 

V České republice se připouští dvě právní formy podnikání. První z nich je 

podnikání fyzických osob, kdy osoby podnikají samostatně na vlastní jméno a 

zodpovědnost. Druhou formou je podnikání právnických osob. U této formy již vzniká 

nový právní subjekt a může mít formu osobní či kapitálové společnosti, popřípadě 

družstva (1, s. 68). 

Pokud osoba plánuje podnikat samostatně, je nejvhodnější formou podnikání na 

základě živnostenského oprávnění. V situaci, že je zakladatelů více, může podnikatel 

uvažovat spíše o některém typu obchodní společnosti (4). 

2.4.1 Podnikání právnických osob 

V případě, že si podnikatel zvolí podnikat jako právnická osoba, musí počítat s tím, 

že založení podnikatelské činnosti bude administrativně náročnější než u fyzických osob. 

Dalším úskalím může být i to, že v mnoha případech musí složit základní kapitál (3, s. 

68). 

Existují následující typy právnických osob: 

Osobní společnosti 

Sem se řadí veřejné obchodní společnosti a společnosti komanditní. U tohoto typu 

právnické osoby je typická osobní účast na řízení společnosti a s tím spojené neomezené 

ručení společníků za závazky společnosti (3, s. 68). 
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Kapitálové společnosti 

Pod kapitálové společnosti patří společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. Zde je jedinou povinností vložení určitého vkladu. Počítá se tedy pouze 

s majetkovou účastí společníků na daném podnikání. Ručení společníků za závazky 

společnosti je pak omezené, nebo žádné (3, s. 68). 

Družstva 

Tato právní forma podnikání je v dnešní době méně častá. Jde o společenství 

neuzavřeného počtu osob, které se zakládá nejen za účelem samotného podnikání, ale 

z důvodů zajišťování ekonomických, sociálních nebo případně jiných potřeb svých členů 

(1, s. 69). 

2.4.2 Podnikání fyzických osob na základě živnostenského oprávnění 

Živnostenský zákon definuje živnost jako: „Živností je soustavná činnost 

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

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (5) 

Subjekty oprávněné k provozování živnosti na území České republiky (6, s. 28): 

➢ Fyzické osoby, jejíž bydliště se nachází na území ČR i mimo ni, případně osoby, 

které zde pobývají z důvodu udělení azylu či doplňkové ochrany. 

➢ Právnické osoby se sídlem na území ČR nebo mimo ni. 

➢ Zahraniční fyzické osoby, které mají povolení pro pobyt na území ČR. 

Subjekty neoprávněné k provozování živnosti na území České republiky (6, s. 28): 

➢ Právnické a fyzické osoby, kterým byl na jejich majetek prohlášen konkurs. Tato 

skutečnost platí i 3 roky po zrušení konkursu z důvodů splnění rozvrhového 

usnesení, popřípadě proto, že majetek není dostatečně velký, aby došlo k úhradě 

nákladů konkursu. 

➢ Právnické a fyzické osoby, které jsou soudně omezené v nakládání s majetkovou 

podstatou. 

➢ Fyzické osoby, kterým byl uložen zákaz činnosti. Tento zákaz se týká 

provozování živnosti v oboru nebo v oboru příbuzném, a to po dobu trvání 

zákazu. 
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Existuje mnoho podnikatelských činností, které jsou upraveny jiným než 

živnostenským zákonem (tzv. svobodná podnikání). Tyto činnosti nejsou živnostenským 

podnikáním a jejich provozování podléhá zvláštním právním předpisům. Jedná se 

například o činnosti veškerých lékařů, advokátů, stomatologů, daňových poradců, 

veterinárních lékařů, ale například i přírodních léčitelů. Tyto druhy podnikatelských 

činností se řídí nařízením komor. Další odvětví nespadající do živnostenského podnikání 

jsou například činnosti bank a pojišťoven, výroba a uskladňování plynu, zemědělství, 

námořní doprava. Spadají sem i činnosti týkající se čistě pronájmu nemovitostí. Veškeré 

tyto činnosti lze najít v §3 živnostenského zákona (7, s. 27). 

 

Obrázek 1: Dělení živností (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 6, s. 144-146) 

Bakalářská práce se bude věnovat pouze živnosti ohlašovací. 

Provozování živnosti 

Provozovat živnostenské podnikání může každá fyzická či právnická osoba, která 

splňuje všeobecné podmínky živnostenského zákona. V nich je uvedeno, že osoba musí 

dosáhnout věku 18 let a musí být způsobilá k právním úkonům. Posledním všeobecným 

kritériem je bezúhonnost, která se dokládá výpisem z trestního rejstříku. Pokud tyto 

všeobecné požadavky podnikatel splňuje, může si vybrat na základě které živnosti chce 

podnikat (6, s. 141). 
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Na obrázku č. 1 je možné vidět, jak se živnosti dělí. Koncesované živnosti jsou 

udělovány na základě koncese (povolení), ale těmi se práce nebude více zabývat. Pokud 

si osoba vybere některou z ohlašovacích živností, je možné, že bude muset řešit ještě 

zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Tyto podmínky se týkají odborné či jiné 

způsobilosti. Pokud podnikatel podmínky nesplňuje, může si zvolit odpovědného 

zástupce, který je bude splňovat. Jeho prostřednictvím pak může podnikatel živnost 

vykonávat (5). 

Živnostenské oprávnění 

U fyzických osob, které se rozhodly podnikat na základě ohlašovací živnosti, 

vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení. U právnických osob toto oprávnění vzniká 

dnem zapsání do obchodního rejstříku. Živnostenské oprávnění podnikatel prokazuje 

výpisem ze živnostenského rejstříku. Oprávnění je vázáno na osobu podnikatele a nelze 

ho převést na jinou osobu, pokud se nejedná o výjimku v živnostenském zákoně (5). 

Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele nebo zánikem právnické osoby, 

výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku, případně předmětu jejího podnikání. 

Dále rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění nebo 

uplynutím doby, po kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno. Oprávnění může 

zaniknout, stanoví-li tak zvláštní předpis (5). 

Jednotný registrační formulář 

Pro získání živnostenského oprávnění je potřeba živnost ohlásit, a to vyplněním 

jednotného registračního formuláře. Ten je vypracován ve dvou zpracováních, jedno pro 

fyzické osoby a druhé pro osoby právnické. Tento formulář byl vypracován tak, aby byl 

co nejpřehlednější pro podnikatele a zároveň zastal jednotlivé formuláře, které podnikatel 

musí vyplnit a podat. Dřív by podnikatel musel podat jednotlivé formuláře na 

živnostenský úřad, finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a na zdravotní 

pojišťovně. Dnes existuje jen jeden a usnadňuje mnoho práce jak podnikatelům, tak i 

administrativním pracovníkům (6, s. 144,145). 

Poplatky spojené s ohlášením živnosti 

Samotné ohlášení při vstupu do živnostenského podnikání není bezplatné a je nutné 

uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč. Za ohlášení další živnosti je poplatek 500 Kč, a 
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nezáleží na tom, zda se ohlašuje jedna nebo více živností najednou. Správní poplatek lze 

uhradit hotově v sídle obecního živnostenského úřadu či bankovním převodem (8). 

2.5 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 

i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků 

vedoucích k dosažení těchto cílů.“ (9, s. 14) 

Existuje mnoho důvodů, proč se sestavuje podnikatelský plán. Než totiž vůbec 

podnikatel začne provozovat činnost, je nutné, aby si ověřil, zda je vůbec reálná a 

životaschopná. Dalšími důvody může být samozřejmě snaha o získání finančních 

prostředků u bankovních institucí, nalezení společníka nebo čistě informovat partnery či 

zaměstnance. Podnikatelský plán mu pomůže udělat si přehled o tom, kolik je potřeba 

finančních prostředků, jak moc bude muset využívat cizí zdroje, jak oslovit zákazníky, na 

kterých trzích se bude pohybovat, jak velká je konkurence, popřípadě kolik bude 

potřebovat zaměstnanců (9, s. 14). 

Celkově hlavní význam podnikatelského plánu pro majitele je v tom, že díky 

němu bude schopen efektivně naplánovat start-up podniku a jeho budoucí formu řízení 

při růstu. Zvládne definovat a naplňovat strategie podniku, naplánovat a řídit změny a 

také efektivně kalkulovat peníze pro různé případy (10, s. 23). 

Podnikatelský plán může mít přínos ale i pro manažery a investory. U manažerů 

je to v případech snižování podnikatelského rizika, vytváření týmu nebo při snaze o 

získání peněžních prostředků a při jednání s investory. Investorům pomáhá v situaci, kdy 

hodnotí rizika investice a při ocenění kvality managementu (10, s. 24). 

2.5.1 Plánovací proces 

Podnikatelský plán říká, kde se nacházíme. Snažíme se porozumět našim 

produktům a zjistit, jestli jsou v očích zákazníků lepší nebo horší než produkty 

konkurence. Je důležité pochopit, kdo jsou vůbec naši zákazníci a z jakého důvodu u nás 

vlastně nakupují. To pomůže odhalit silné a slabé stránky a možné příležitosti a hrozby 
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na trhu. Díky podnikatelskému plánu tedy víme, kde jsme. Pomocí plánovacího 

procesu lze určit kam chceme jít a naplánovat, jak se tam dostaneme (10, s. 9,10). 

Je tedy zapotřebí mít určité vize a z těch odvodit cíle firmy. Aby se zjistilo, že je 

cílů dosahováno, je zapotřebí vytvořit specifická měřítka, které na tuto skutečnost 

upozorní (10, s. 10). 

 Cíle, které budou stanoveny, by měly být tzv. SMART a měly by být určeny 

přibližně na dobu 5 let. Zkratka SMART se skládá z pěti anglických slov, která popisují, 

jaké mají cíle být (9, s. 18). 

 

Obrázek 2: SMART model (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9, s. 18) 

2.5.2 Zásady zpracování podnikatelského plánu 

Při tvorbě podnikatelského plánu musí být věnovaná pozornost obecně platným 

zásadám. Ty mohou pomoci při snaze zaujmout určitý okruh osob. Je tedy důležité, aby 

podnikatelský plán byl (3, s. 60): 

➢ Inovativní – je potřeba dokázat, že výrobek nebo služba nese unikátní 

přidanou hodnotu, díky které bude uspokojovat potřeby zákazníků lépe, než 

stejné či podobné produkty uváděné na trhu doposud. 

➢ Srozumitelný a stručný – plán by měl být napsán jednoduše. Nemělo by 

se využívat mnoho myšlenek v jedné větě a celkově by neměly být obsáhlé.  
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➢ Logický a přehledný – Vše, co je uvedeno, by na sebe mělo logicky 

navazovat, být podloženo fakty a nemělo by si vzájemně odporovat. Pro 

přehlednost je dobré plán obohatit například obrázky, grafy nebo tabulkami. 

➢ Pravdivý a reálný 

➢ Respektující rizika – vzhledem k tomu, že podnikatelský plán predikuje 

budoucnost, je nutné počítat i s riziky, která mohou nastat. Pokud tato rizika 

identifikujeme a uvedeme návrhy na jejich eliminaci nebo alespoň zmírnění, 

bude podnikatelský plán více důvěryhodný. 

2.5.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu není nijak závazně stanovena a každá literatura 

uvádí obsah podnikatelského plánu trochu jinak. Závisí na samotném podniku, co vše 

bude jejich podnikatelský plán obsahovat. Jsou však určité části, které by měl obsahovat 

každý podnikatelský plán (10, s. 36). 

Vzhledem k tomu, že jsem se při zpracovávání této kapitoly setkala s obrovským 

množstvím struktur podnikatelského plánu, rozhodla jsem se o kombinaci dvou 

doporučených, který bude mít tuto podobu: 

➢ titulní strana, 

➢ obsah, 

➢ úvod, účel a pozice dokumentu, 

➢ exekutivní souhrn, 

➢ popis podniku, 

➢ popis podnikatelské příležitosti, 

➢ potencionální trhy, 

➢ analýza konkurence, 

➢ marketingová strategie, 

➢ finanční plán, 

➢ hodnocení rizik, 

➢ přílohy. 

Postupně bude každý bod podnikatelského plánu probrán. 
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Titulní strana 

Zde se uvádí základní informace: název společnosti, sídlo, právní forma podnikání, 

jméno autora a zakládajících osob, den založení, případně i logo, pokud již existuje (9, s. 

15). 

Obsah 

Ačkoliv je v dnešní době zařazení obsahu před rozsáhlé písemné dokumenty 

samozřejmostí, často se na něj zapomíná. To potom může značně ztížit vyhledávání a 

celkově rozladit osobu, která podnikatelský plán čte. V obsahu by měly být uvedeny 

nadpisy první, druhé a maximálně třetí úrovně. Další členění by mohlo způsobit 

nepřehlednost (6, s. 51). 

Úvod, účel a pozice dokumentu 

Úvod je sem zařazen z toho důvodu, aby nedošlo k nedorozumění mezi čtenářem a 

autorem ohledně účelu podnikatelského plánu, jeho rozsahu, úplnosti atd. Uvádí se zde i 

jestli se jedná o plnou či zkrácenou verzi plánu, ve které se ještě bude něco doplňovat 

nebo již o finální verzi (9, s. 15). 

Exekutivní souhrn 

Ten se řadí hned za úvod, ale sestavuje se obvykle až na samotném závěru, kdy už 

je podnikatelský plán sestavený. Jde o stručné shrnutí toho, co je napsáno na dalších 

stránkách. Cílem tohoto souhrnu je především zaujmout čtenáře, aby měl chuť ve čtení 

celého dokumentu pokračovat (10, s. 36). 

Popis podniku 

Je důležité podrobněji popsat podnik, aby měl čtenář představu o jeho velikosti, 

produktech, strategiích, cílech a prostředcích k jejich dosažení. Také o organizační 

struktuře, personálu a v neposlední řadě i o celkové vybavenosti společnosti od 

kancelářského po technické zařízení (10, s. 37). 

Popis podnikatelské příležitosti 

V této kapitole je důležité vysvětlit, v čem podnikatel sleduje podnikatelskou 

příležitost. Zda je to v nalezení mezery na trhu, v novém technologickém postupu, 
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uvedení úplně nového produktu, který zde ještě není zavedený apod.  Musí uvést, který 

segment zákazníků tento produkt potřebuje a jak hodlá dosáhnout tržeb a zisku (9, s. 16). 

Pro to, aby čtenář pochopil, jaké příležitosti má zákazník teď s dostupnými 

produkty a jaké možnosti přinese nový výrobek nebo služba, je důležité se v popisu 

podnikatelské příležitosti zaměřit především na: 

➢ Popis výrobku nebo služby – to znamená říct o produktu absolutně vše. 

Produkt musí být popsaný, musí být objasněno, jaké jsou jeho vlastnosti a 

k čemu bude sloužit. U popisu se zabývá vzhledem, technickými parametry, 

kvalitou materiálu a v případě, že je podobný výrobek už na trhu nabízen 

také tím, co bude tento výrobek odlišovat od těch stávajících. Důležité je se 

zmínit také o doplňkových službách. Zda bude nabízen určitý servis, 

zaškolení, instalace atd. V případě, že je nabízena služba, musí být uvedeno 

v čem spočívá, jak bude fungovat a jaké prostředky k tomu budou zapotřebí 

(6, s. 52,53). 

➢ Konkurenční výhodu – to je aspekt, který produkt musí mít. V dnešním 

tvrdém konkurenčním prostředí totiž nestačí být stejně dobrý jako 

konkurence. Musí se prokázat, že produkt je mnohem lepší, zajímavější, 

profesionálnější a že podnikatel přichází s lepší nabídkou pro zákazníka než 

konkurence (9, s. 17). 

➢ Užitek pro zákazníka – pokud by produkt nevytvářel užitek pro zákazníka, 

podnikatelský plán by nemohl být úspěšný. Je tedy zřejmé, že užitek nést 

musí a úkolem je zdůraznit, jaký prospěch budou mít zákazníci a proč by 

měli nakupovat u nás, a ne u konkurence (9, s. 17). 

Potenciální trhy 

Pro to, aby podnikatel mohl uspět, je potřeba, aby existoval trh, který o produkty 

bude mít zájem. Je tedy nezbytná důkladná analýza, aby bylo schopné prokázat existenci 

těchto potenciálních trhů. Zaměřuje se jak na celkový trh, tak na cílový (9, s. 19). 

Musí se definovat, co přesně je celkový trh a na jaký cílový trh se v rámci něj chce 

podnikatel soustředit. Nepopisuje se podrobně celý trh a veškeří zákazníci. Jsou uvedeni 

pouze takoví zákazníci, kteří by měli k produktu snadný přístup, byli ochotni zaplatit a 
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měli z něj značný užitek. Tím bude vymezen a charakterizován cílový trh. Potenciální 

zákazníky je ale ještě potřeba podle zvolených kritérii rozdělit do různých skupin tzv. 

segmentů. Z těch je vybrán jeden či více, které budou utvářet hledaný cílový trh (9, s. 

19,20). 

Analýza konkurence 

Zde se analyzují všichni významní konkurenti. Jedná se o společnosti, které jsou 

skutečnými konkurenty, tedy působí na stejném cílovém trhu se stejnými či podobnými 

produkty. Nelze opomenout ani společnosti, které představují potenciální konkurenty, 

ty momentálně konkurenci nepředstavují, ale do budoucna by mohly (9, s. 22). 

Definují se jejich silné a slabé stránky včetně možných negativních dopadů na tržní 

úspěch společnosti (10, s. 36). 

Marketingová strategie 

Ta je považována mnoha investory za klíčovou část pro zajištění úspěchu firmy. 

Popisuje, jakým způsobem se společnost hodlá prosadit na trhu vůči konkurenci (10, s. 

38,82). 

Je tedy velice důležité přesvědčit čtenáře o tom, že marketingová strategie je dobrá. 

V rámci ní se rozebírají tři hlavní okruhy, a to (9, s. 22): 

➢ výběr cílového trhu, 

➢ určení tržní pozice, 

➢ marketingový mix. 

Co se týče segmentace trhu a výběru cílového trhu, tím jsme se zabývali již v rámci 

potencionálních trhů. Po výběru cílového trhu se lze tedy přesunout k rozhodnutí, jakou 

tržní pozici má produkt zaujímat mezi produkty konkurence. Cílem je odlišení se od 

konkurence a poskytnout ojedinělé vnímání produktu u zákazníků. Postup určení tržní 

pozice má následující tři kroky (9, s. 22,23): 

1) identifikace konkurenčních výhod, 

2) vybrání takové konkurenční výhody, která je podstatná pro zákazníka, drží 

se marketingového poslání společnosti a vyznačuje se předností vůči 

konkurenci, 
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3) výběr efektivní formy propagace této výhody. 

Poslední okruh se zabývá marketingovým mixem. Ten je stále tou nejlepší 

metodou pro formulování strategie. Provazuje totiž produktovou charakteristiku, cenovou 

politiku, propagaci a distribuci produktu. Což představuje čtyři základní nástroje 

marketingového mixu označované jako 4P (10, s. 82). 

Marketingovým mixem se ale práce nebude momentálně zabývat, protože bude 

podrobně popsán v samostatné kapitole. 

Finanční plán 

„Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné 

podoby.“ (9, s. 28) 

Ukazuje reálnost podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. Výstupy tohoto 

plánu jsou zejména různé finanční výkazy, plány příjmů a výnosů či nákladů a výdajů. Je 

důležité myslet na to, že začínající firma potřebuje do začátku peněžní prostředky na 

pořízení majetku, základních potřeb, uhrazení nájmu apod. a to do doby, než získá první 

tržby (9, s. 28). 

Do finančních výkazů, které se ve finančním plánu musí řešit, se řadí například 

cash flow, výkaz zisků a ztrát a rozvahu. Pro to, aby podnikatel přesvědčili čtenáře o 

efektivitě tohoto plánu, je důležité zahrnout i poměrové ukazatele finanční analýzy. Jsou 

jimi například ukazatelé likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti a mnoho dalšího. 

V neposlední řadě je vhodné provést i výpočet bodu zvratu (9, s. 29,30). 

Hodnocení rizik 

Zde jsou uvedeny největší rizika, která mohou nastat. Může to být reakcí 

konkurence nebo slabými stránkami marketingu, managementu, výroby nebo 

technologického vývoje. Je nutné tato rizika analyzovat a vytvořit postup na jejich 

odstranění (10, s. 38). 

Přílohy 

Jedná se o dokumenty, které nelze zahrnout do samostatného textu podnikatelského 

plánu, ale jsou podstatné. Na přílohy by měly být v textu odkazy (10, s. 38). 
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2.6 Marketingové prostředí 

Každá společnost musí mít na vědomí marketingový přístup k podnikání. Ten 

společnosti pomůže reagovat na přání, potřeby či očekávání zákazníků dříve než 

konkurence, čímž se zvýší pravděpodobnost toho, že si zákazník koupí produkt od ní. 

Toho může dosáhnout díky osvědčeným postupům, principům a nástrojům. Ty však 

nejsou zaručeným klíčem k úspěchu. Každá společnost musí rozvíjet své marketingové 

aktivity s ohledem na vnější a vnitřní podmínky (11, s. 41). 

Což vede k tomu, jak se marketingové prostředí dělí. Obecně jej lze rozdělit na: 

➢ Makroprostředí – sem se řadí síly demografické (sociální), ekonomické, 

přírodní, technologické a politické, které ovlivňují veškeré účastníky 

mikroprostředí (11, s. 43). 

➢ Mikroprostředí – sem patří nejbližší subjekty podniku ovlivňující jeho 

schopnost působit na svých trzích (12, s. 21). 

2.6.1 Makroprostředí 

V makroprostředí se lze setkat se skupinou faktorů, které ovlivňují společnost 

zvenčí a působí tak přímo či nepřímo na veškeré aktivity. Tyto faktory jsou však téměř 

neovlivnitelné a velice špatně se kontrolují. Z těchto důvodů se o nich někdy mluví jako 

o nekontrolovatelných či determinujících faktorech (11, s. 43). 

Mezi faktory makroprostředí řadíme (12, s. 21): 

➢ Sociální (demografické), 

➢ Legislativně – politické, 

➢ Ekonomické, 

➢ Přírodní a ekologické, 

➢ Technické a technologické. 

Při pohledu na počáteční písmena lze vidět zkratku SLEPT. Ta označuje metodu, 

která se využívá při analýze makroekonomických faktorů (12, s. 21). 
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SLEPT analýza 

Velmi využívanou metodou pro analýzu obecného okolí podniku je právě metoda 

SLEPT. Tato zkratka vznikla z pěti anglických slov označující faktory vnějšího okolí, 

kterým je potřeba věnovat pozornost (13, s. 58-68): 

➢ Social (sociální oblast) – tato oblast zahrnuje veškeré sociální a 

demografické ukazatele jako zdravotní stav, porodnost, věková struktura 

populace. Pak životní styl a životní úroveň a v neposlední řadě například 

otázky etniky a náboženství. 

➢ Legal (Právní oblast) – řadíme sem právní normy týkající se všeobecně 

podnikání. Přes vyhlášky, nařízení, předpisy až po samotné zákony. 

Analýza této oblasti je velice důležitá, protože porušování zákonů (i 

neúmyslné) by mohlo mít fatální důsledky pro společnost. 

➢ Economic (Ekonomická oblast) – současný i budoucí stav ekonomiky má 

zásadní vliv na chod podniku. Je proto důležité sledovat faktory jako je 

politická situace ve státě, hospodářský cyklus, fiskální a monetární politiku, 

míru inflace apod.  

➢ Political (Politická oblast) – další kategorií faktorů ovlivňující společnosti 

jsou z oblasti politiky. Řadíme sem například otázky, jako kdo vyhraje 

v následujících volbách, zda hrozí v zemi válka, jak se budou řešit otázky 

enviromentálních problémů, budou se měnit minimální mzdy apod. 

➢ Technological (Technologická oblast) – poslední oblastí jsou 

technologické faktory. Ty mohou znamenat mnoho příležitostí i hrozeb. 

Patří sem především faktory jako nové výrobní, informační či komunikační 

technologie, které společnosti mohou využívat a tím například zvyšovat 

kvalitu, efektivitu nebo snižovat náklady. 

 Někdy se lze setkat i s názvem PEST, který je také velmi častý. Jediný rozdíl je, že 

PEST analýza nezahrnuje legislativně – právní faktory (Legal). Existují i další obdoby 

jako SLEPTE, PESTL, STEP atd. Vždy se ale jedná o tuto stejnou analýzu vnějšího 

prostředí podniku (14, s. 50,51). 
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2.6.2 Mikroprostředí 

Někdy také označováno jako vnitřní prostředí, zahrnuje subjekty, které jsou blízko 

podniku. Patří sem vlastní podnik se zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, veřejnost, 

konkurence apod. Tyto subjekty více či méně ovlivňují činnost podniku, který je na nich 

do určité míry závislý. Na rozdíl od makroprostředí, zde lze tyto faktory aktivně ovlivnit 

(11, s. 41). 

Mezi faktory mikroprostředí řadíme (12, s. 21): 

➢ podnik, 

➢ dodavatele, 

➢ zákazníky, 

➢ konkurenci, 

➢ distribuční články a prostředníky. 

Při analýze mikroprostředí lze využít mnoho metod jako například Porterovy 

analýzy, analýzy marketingového mixu, SWOT analýzy, analýzy interních zdrojů atd. 

(12, s. 21). 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Jedná se o jeden z často využívaných nástrojů analýzy oborového prostředí 

podniku. Tento model předpokládá, že strategická pozice společnosti, která působí 

v daném odvětví, je určována pěti základními faktory (14, s. 62). 

Těmito faktory jsou (14, s. 63-66): 

➢ Vyjednávací síla odběratelů – odběratelé mají obecně silnou pozici vůči 

svému dodavateli. To je dáno tím, že zákazník může lehce přejít ke 

konkurenci, má přístup k tržním informacím (jako je tržní cena, poptávka, 

nabídka, …), existují substituty a mnoho dalšího.  

➢ Vyjednávací síla dodavatelů – ta může být vysoká v případech, kdy se 

jedná o významného dodavatele na trhu, společnost není pro dodavatele 

důležitým odběratelem, nemá potřebné tržní informace, poptává velice 

specifické zboží nebo například neexistují dobře dostupné substituty. 
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➢ Hrozba vstupu nových konkurentů – ta se může snížit v případech, kdy 

jsou například vysoké fixní náklady pro vstup na trh, je-li trh strukturován 

jako monopol. Dále pokud jsou výrobky na trhu diferencované natolik, že 

jejich výroba vyžaduje určité know-how nebo také, když je předem známo, 

že stávající firmy budou reagovat agresivně v případě vstoupení na trh. 

➢ Hrozba substitučních produktů – ta se snižuje, pokud neexistují příbuzné 

substituty nebo v případech, kdy společnosti nabízející tyto substituty mají 

vyšší výrobní náklady, nezvyšují nabídku apod. 

➢ Rivalita společností na daném trhu – ta může být velice vysoká, a to 

hlavně tehdy, pokud se jedná o trh, který se málo rozvíjí. Také pokud je 

v odvětví velké množství konkurence, bariéry odchodu jsou vysoké, 

ziskovost v odvětví není příliš vysoká nebo pokud výrobky nabízené 

konkurenty jsou málo diferencované. 

 

Obrázek 3: Porterův pětifaktorový model (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12, s. 22) 
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Marketingový mix 

Marketingový mixem se rozumí soubor nástrojů, kterými se podnik snaží dosáhnout 

svých marketingových cílů (12, s. 38). 

Marketingový mix tedy není vědeckou teorií, ale pouze koncepcí, která pomáhá 

manažerům utvářet jejich hlavní rozhodnutí při tvoření nabídek tak, aby se shodovaly s 

požadavky zákazníků. Nástroje marketingového mixu jsou využitelné jak při 

dlouhodobých strategiích, tak i u krátkodobých taktických programů (15, s. 2). 

Základní forma marketingového mixu obsahuje čtyři prvky tzv. 4P. Těmi jsou (12, 

s. 38): 

➢ produkt (product),  

➢ místo (place), 

➢ cena (price), 

➢ propagace (promotion). 

 Tyto prvky marketingového mixu zde budou podrobněji popsány, ovšem protože 

bude v práci tvořen návrh podnikatelského plánu na poskytování služeb, budou 

popisovány již se zaměřením na marketingový mix ve službách (16, s. 22). 

Produkt 

Produktem se rozumí cokoli, co nabízí podnik zákazníkovi za účelem uspokojení 

jeho potřeb. U služeb se rozumí produktem určitý proces a stěžejním prvkem definující 

tento proces je jeho kvalita (16, s. 22). 

Místo 

Místo někdy také označované jako distribuce, souvisí s ulehčením přístupu 

zákazníků ke službě. Řeší se zde, kde bude služba umístěna, zda bude službu 

zprostředkovávat podnikatel sám či zvolí zprostředkovatele. Krom tohoto je u služeb 

v mnoha případech potřeba zajistit hmotné složky, které jsou nezbytné k vykonání služby. 

Může se jednat například o lehátko pro maséra, aparatura pro taneční skupinu apod. (16, 

s. 22). 
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Cena 

Co se týče služeb, je cena velice významným ukazatelem kvality. Při tvorbě ceny 

se bere ohled krom nákladů také na relativní úrovně cen, poptávku služeb, podporu 

prodeje ve formě slev či na to, aby byla v souladu poptávka s produkční kapacitou (16, s. 

22). 

Propagace 

Neboli marketingová komunikace má za cíl vzbudit zájem zákazníka o produkt a 

tento zájem udržet. Zabývá se ovšem nejen zákazníky, ale také zaměstnanci a celkovým 

působením na okolí podniku. Toho se dá dosáhnout hned několika nástroji 

komunikačního mixu jako je například reklama, PR, podpora prodeje a další (12, s. 

82,84). 

Po určitém čase se ale ukázalo, že je model 4P v organizacích nabízející služby 

nedostačující. Proto se někdy tento model rozšiřuje na 5P nebo 7P. U modelu 5P se 

marketingový mix rozšiřuje o lidi (people). Sedm P je pak ještě obohaceno o procesy 

(processes) a fyzický vzhled (physical evidence) (16, s. 22). 

Lidé 

Pod tímto pojmem jsou myšleni samotní zaměstnanci, ti totiž výrazně usnadňují 

interakci se zákazníky. To má přímý vliv na kvalitu. Proto je velice důležité zaměřit se 

na výběr samotných zaměstnanců a zvolit vhodný systém vzdělávání a motivování. 

Vzhledem k tomu, že i zákazník sám ovlivňuje kvalitu služby, měla by být určena 

pravidla chování, aby bylo dosaženo co nejlepších vztahů mezi zaměstnanci a zákazníky 

(16, s. 22,23). 

Procesy 

Procesy je velice důležité sledovat a analyzovat především z důvodu spokojenosti 

zákazníka. Je tedy potřeba pozorovat, jak je služba poskytována. V případě, že dochází 

například k dlouhému čekání, nedostatečnému vysvětlení, neposkytnutí pomoci a 

podobně, odchází zákazník nespokojen. Protože cílem je uspokojovat potřeby zákazníků, 

je potřeba provádět analýzy a jednotlivé části procesů zjednodušovat (16, s. 23). 
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Fyzický vzhled 

Prostředí, ve kterém se služba provozuje je pro zákazníka velice důležité. Protože 

nedokáže usoudit, jaká služba bude předtím, než ji vyčerpá, riziko, že si spotřebitel službu 

nekoupí, se zvyšuje. Celkové prostředí může toto riziko ovšem podstatně snížit, pokud 

působí na klienta tak, jak má. Patří sem místo, kde je služba vykonávána, zda mají 

zaměstnanci nějaké uniformy, do jakých barev je interiér zařízen a mnoho dalšího (16, s. 

23). 

 
Obrázek 4: Marketingový mix (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16, s. 22,23) 

2.7 SWOT analýza 

„SWOT je zkratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – 

slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. SWOT analýza je jednou 

z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace.“ (17) 

 Tuto analýzu řadíme mezi metodu strategické analýzy. Zvažují se zde vnitřní 

faktory, tedy slabé a silné stránky společnosti. Dále faktory vnějšího prostředí, tedy 

hrozby a příležitosti. Faktory vnitřního prostředí mohou zvýšit anebo snížit hodnotu 

podniku, dají se ale dobře kontrolovat. Oproti tomu hrozby a příležitosti, tedy faktory 

vnějšího prostředí, tak dobře kontrolovat nelze. Z tohoto důvodu je potřeba, aby podnik 
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identifikoval tyto faktory vhodnou konkurenční analýzou. Často využívanou metodou je 

například SLEPT analýza (12, s. 24). 

SWOT analýza se ve většině případů zařazuje na samý konec, protože poslouží jako 

shrnutí závěrů dílčích analýz, a to jak vnějších, tak vnitřních. Tyto závěry lze poté zavést 

do tabulky SWOT a zařadit je do určitých kvadrantů (14, s. 140,141). 

Tabulka 1: Tabulka SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 12, s. 25) 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky 

O – Příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T – Hrozby Strategie ST Strategie WT 

Podle výsledku SWOT analýzy následně podnik zvolí vhodnou strategii a cíle. Tyto 

cíle by měly být, jak již zde bylo avizováno, SMART (12, s. 25). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat současnou situací na trhu, která může 

přímo či nepřímo ovlivnit vznik tanečního studia. Prvně zde bude uvedena SLEPT 

analýza, která přiblíží obecné prostředí. V rámci této metody bude i vyhodnoceno 

dotazníkové šetření. Následně bude představen Porterův model pěti sil, který zhodnotí 

oborové prostředí podniku. 

3.1 SLEPT analýza 

Díky této analýze lze identifikovat faktory obecného okolí podniku. Těchto faktorů 

je pět a jedná se o sociální, legislativní, ekonomické, právní a technologické. 

3.1.1 Sociální oblast 

 V dnešní době jsou velice diskutovanými tématy zdravý životní styl, formování 

postavy a volnočasové aktivity. Tato bakalářská práce se zabývá sestavením 

podnikatelského plánu na založení tanečního studia, a to přímo ve městě Rajhrad. Je tedy 

velice důležité zjistit, kolik má město obyvatel a kolik z nich představuje potencionální 

zákazníky. 

Tabulka 2: Počet obyvatel ve městě Rajhrad k 1.1.2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

 Muži do 15 let Muži nad 15 let Ženy do 15 let Ženy nad 15 let Celkem 

Počet 

obyvatel 

378 1392 326 1560 3656 

Potencionálními zákazníky jsou především děti od 3 do 18 let a dospělí od 18 do 

32 let. Pozitivním faktorem je, že ve městě Rajhrad není přímá konkurence v této oblasti 

a počet obyvatel každým rokem roste. Oblast je klidná, nedaleko od Brna a mnoho lidí 

tohoto využívá ke stavění nových domů. 

V okolí města Rajhrad se nachází mnoho obcí, které je také důležité zohlednit. 

V následující tabulce jsou zobrazeny počty obyvatel obcí z okolí Rajhradu včetně 

spádových částí Brna. 
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Tabulka 3: Počet obyvatel v okolí Rajhradu k 1.1.2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18) 

Obec Muži do 15 let Muži nad 15 let Ženy do 15 let Ženy nad 15 let Celkem 

Blučina 176 892 151 931 2150 

Holasice 111 466 99 448 1124 

Modřice 410 1771 386 2060 4627 

Opatovice 79 453 96 471 1099 

Rajhradice 122 567 121 622 1432 

Rebešovice 91 366 93 412 962 

Brno-Chrlice 274 1319 239 1382 3214 

Brno-Bohunice 861 5168 844 5962 12835 

Brno-Tuřany 392 2157 368 2316 5233 

Brno-Jih 579 3075 505 3401 7560 

Dle tabulek č. 2 a 3 lze vidět, že v Rajhradě, či jeho blízkém okolí do 10 kilometrů, 

je dostatečný počet potencionálních zákazníků. 

Průzkum trhu 

Pro to, aby bylo zjištěno, zda by o danou službu byl zájem, byl navržen anonymní 

dotazník na internetovém portálu „Vyplňto“. Na dotazník dohromady odpovědělo 158 

respondentů z toho bylo 77,22 % žen a 22,78 % mužů. Základním souborem jsou tedy 

všichni dotazovaní a výběrovým souborem je pak, již zmíněných 158 respondentů. 

Dotazník byl sestaven tak, že některé otázky byly vylučovací a jiné zase určené jen pro 

určitý okruh respondentů. Takto to bylo sestrojeno z toho důvodu, aby se zabránilo 

situaci, že na dotazník budou odpovídat i osoby, pro které není určen. Proto na všechny 

otázky neodpovídali vždy všichni respondenti. Vylučovací byly především první otázky, 

které se dotazovaly na vztah ke sportu, bydliště a věk. Pokud neměl respondent vztah ke 
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sportu, pohybu či zdravému životnímu stylu, byl vyloučen. Stejně tomu tak bylo u otázky 

bydliště. Pokud nebyl respondent z Brna, Rajhradu či okolí tak byl také vyloučen. U věku 

to bylo konstruováno trochu jinak. Nové taneční studio hledá zákazníky ve věkovém 

rozmezí 3 až 32 let. Pokud bylo ovšem respondentovi více jak 32 let, nemohl být 

vyloučen, protože se musí brát v úvahu to, že je rodič. V těchto situacích, kdy bylo 

respondentovi více jak 32 let, mu byly pokládány otázky ohledně dětí. Pokud se dále 

ukázalo, že nemá děti v daném věkovém rozmezí, nebo že by například jeho dítě 

nenavštěvovalo taneční studio, dotazník pro něj skončil. 

Co se týče bydliště, tak 61 % “vyfiltrovaných“ respondentů bylo z Brna a 39 % 

bylo z Rajhradu či jeho okolí. Věk respondentů byl nejčastěji v rozmezí 15-24 let, ti 

představovali 69,44 % dotazovaných respondentů. Druhou nejpočetnější věkovou 

skupinou byli respondenti v rozmezí 25-32 let, což bylo 15,74 % dotazovaných. Další 

skupinou byli již zde zmiňovaní “potencionální rodiče“, tedy osoby nad 32 let. Ti měli 

12,96 % zastoupení. Nejmenší počet respondentů zde bylo ve dvou věkových kategoriích 

a to 0-10 let a 11-14 let. Obě tyto kategorie představovali 0,93 % dotazovaných. 

Další otázka se ptala na to, zda má respondent děti. Zde téměř 92 % dotazovaných 

odpovědělo, že nikoliv. Otázky v dotazníku byly tedy dále směřovány na ně samotné jako 

potencionální zákazníky. Pokud bylo ovšem dotazovanému více jak 32 let, dotazník zde 

pro něj končil. Zbylí respondenti, kteří odpověděli, že mají děti v tomto věkovém 

rozmezí, byli přesunuti na dotazníkové otázky zaměřené na děti. V tomto okamžiku se 

tedy dotazník rozdělil na dva. Dotazník pro potencionální zákazníky v jedné osobě a pro 

potencionální zákazníky ve formě rodičů. Prvně zde budou ukázány výsledky otázek pro 

dotazované, kteří by mohli být přímými zákazníky tanečního studia, tedy že by ho sami 

navštěvovali. Poté budou následovat výsledky “rodičovského dotazníku“. Po několika 

rozdílných otázkách se respondenti opět sejdou na společných. 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO RESPONDENTY A POTENCIONÁLNÍ 

ZÁKAZNÍKY V JEDNÉ OSOBĚ 

Jak bylo zmíněno, následující otázky se zaměřovali na samotného respondenta jako 

potencionálního zákazníka. K této “formě dotazníku“ se dostalo 91 respondentů. 

Vzhledem k tomu, že následující otázky jsou zásadní pro nově vznikající studio, výsledky 
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budou znázorněny i v grafech. Tyto otázky budou číslovány od čísla 1, aby bylo zřejmé, 

že se jedná o první otázku v této variantě dotazníku. 

Otázka č. 1: Navštěvoval byste nové taneční studio se zaměřením na Street Dance? 

Respondenti zde měli na výběr ze tří odpovědí. Jak můžeme vidět, graf č. 1 nám 

znázorňuje rozložení těchto odpovědí. Ano dalo 47,25 % dotazovaných respondentů, 

odpověď Možná potom zvolilo 27,47 % dotazovaných. Odpověď Ne, zvolilo 25,27 % 

respondentů. Důvodem pro zvolení odpovědi Ne mohlo být to, že dotazovaný již z názvu 

předpokládal, že se bude jednat o taneční studio v Rajhradě, kam by nebyl ochoten 

dojíždět. Dále to mohlo být také to, že osoby preferují jiný taneční styl. Vzhledem k tomu, 

že další dotazování těchto respondentů by bylo zbytečné, dotazník pro ně zde končí.  

 

Graf 1: Znázornění výsledků šetření u otázky č. 1 (Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2: Uvítal byste, kdybyste se zde mohl naučit základní prvky akrobacie? 

Na tuto otázku odpovídalo 68 respondentů a jejich odpovědi můžeme vidět zaznamenané 

v grafu. Ten poukazuje na to, že lekce akrobacie by měly zřejmý úspěch. Z celkového 

počtu respondentů by 62 mělo zájem o lekce akrobacie. Pouhých 6 respondentů by tuto 

službu neuvítalo. Procentní vyjádření těchto výsledků můžeme vidět znázorněné v grafu 

č. 2. 

47,25%

27,47%

25,27%

Ano Možná Ne



37 

 

 

Graf 2: Znázornění výsledků šetření u otázky č. 2 (Vlastní zpracování) 

Otázka č. 3: Byl byste ochoten dojíždět za tímto zájmem do Rajhradu? 

Další otázka se zaměřovala na to, zda by byl respondent ochoten strávit pár minut 

svého času dojížděním. Ve většině případů se ukázalo, že pokud má zákazník zájem o 

službu, je ochoten dojíždět. Případně, pokud by mu vyhovovali i další náležitosti jako je 

kvalita služby, cena apod. U této otázky možnost Ano vybralo 33 respondentů, odpověď 

Možná zvolilo 25 respondentů a odpověď Ne dalo 10 respondentů. Vzhledem 

k pokročilosti dotazníku není nikdo vyřazován. Výsledky jsou znázorněny v grafu č. 3. 

 

Graf 3: Znázornění výsledků šetření u otázky č. 3 (Vlastní zpracování) 

91,18%

8,82%

Ano Ne

48,53%

14,70%

36,77%

Ano Možná Ne
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Otázka č. 4: Jak často byste chtěl navštěvovat taneční studio? 

Tato otázka měla za úkol zjistit, kolikrát týdně by potencionální zákazník chtěl 

navštěvovat taneční studio. Respondenti měli na výběr ze 4 možností. Z těchto možností 

byla nejčastěji zvolena odpověď 2x týdně. Tu zvolilo 66,8 % dotazovaných respondentů. 

Veškeré výsledky znázorňuje graf č. 4. 

 

Graf 4: Znázornění výsledků šetření u otázky č. 4 (Vlastní zpracování) 

VÝSLEDKY “RODIČOVSKÉHO DOTAZNÍKU“ 

Nyní se práce zaměří na výsledky otázek dotazníku, které byly směřovány na 

rodiče. Těch se do této varianty dotazníku dostalo 13. Otázky nejsou nijak odlišné od 

otázek pro přímé potencionální zákazníky, ale jsou směřovány na děti. Proto byly tyto 

otázky rozděleny. Tyto otázky budou jako v předchozí variantě číslovány od čísla 1. 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů u této varianty, nebudou u všech otázek 

vykreslené grafy s odpověďmi. 

Otázka č. 1: Navštěvovalo by vaše dítě nové taneční studio se zaměřením na Street 

Dance? 

Tato otázka zjišťovala, zda by děti respondentů navštěvovaly nové taneční studio. 

Většina z dotazovaných si nechávala tzv. “zadní vrátka“ a volila možnost Možná. Jde 

tedy vidět, že by se rozhodovali podle dalších náležitostí, například podle ceny, četnosti 

14,71%

66,18%

11,80%

7,31%

1x týdně 2x týdně 3x týdně Více než 3x týdně
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apod. Jeden respondent zvolil možnost Ano a 5 respondentů zvolilo možnost Ne. Z těch 

respondentů, kteří zvolili odpověď Ne byli 4 starší 32 let. Dotazník zde pro ně tedy 

skončil. Jeden respondent byl mladší 32 let, byl tedy přesunut na druhou variantu 

dotazníku, kde byly otázky určené přímo pro něj, jako pro potencionálního zákazníka. 

Procentuální vyjádření odpovědí k této otázce lze vidět na grafu č.5. 

 

Graf 5: Znázornění výsledků šetření u otázky č. 1, rodičovská varianta (Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2: Uvítal byste, kdyby se zde vaše dítě mohlo naučit základní prvky 

akrobacie? 

K této otázce se dostalo už jen 8 respondentů. Měli na výběr ze dvou možností 

odpovědí: Ano a Ne. Toto byla jediná otázka v celém dotazníku, kde všichni odpověděli 

stejně. Zde všichni dotazovaní zvolili možnost Ano, z tohoto důvodu zde nebude uváděn 

graf. I v této variantě lze tedy vidět, že o akrobacii je zájem. 

Otázka č. 3: Byl byste ochoten vozit vaše dítě za tímto zájmem do Rajhradu? 

Vzhledem k tomu, že děti ve většině případů nedochází do kroužků samy, ale jsou 

dopravovány rodiči, je zde faktor rodičů velice důležitý. Tato otázka tedy zkoumala, zda 

by byli rodiče ochotní vozit své děti za tímto zájmem do Rajhradu. Kromě jediného 

respondenta všichni odpověděli, že Ano. Představovali tedy 87,5 %. Zbylých 12,5 % 

představoval 1 respondent, ten zvolil variantu Možná. Tento výsledek lze hodnotit velmi 

pozitivně. I tento výsledek je zřejmý, nebude tedy zakreslován v grafu. 

7,69%

53,85%

38,46%

Ano Možná Ne
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Otázka č. 4: Jak často byste chtěl, aby vaše dítě navštěvovalo taneční studio? 

U této otázky byly čtyři varianty odpovědí. Byly zvoleny jen dvě, a to 1x a 2x 

týdně. Pět respondentů odpovědělo, že by chtělo, aby jejich dítě navštěvovalo taneční 

studio 1x týdně. Tři respondenti pak zvolili odpověď 2x týdně. Zde byl tedy procentuální 

poměr 62,5 % proti 37,5 %. 

SPOLEČNÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dále jsou otázky opět společné. Zbývají tři poslední otázky, z nichž jedna je 

nepovinná. Do této společné části se dostalo 76 respondentů.  

V kterou denní dobu by vám nejvíce vyhovovalo navštěvovat taneční studio? 

Pro to, aby bylo možné sestavit rozvrh lekcí pro zákazníky co nejlépe, byla do 

dotazníku zařazena otázka ohledně doby navštěvování tanečního studia. Jak můžeme 

vidět na grafu č. 6, nejvíce respondentů zvolilo možnost navštěvovat taneční studio od 16 

do 19 hodin. Těchto respondentů bylo 57. Druhou nejvíce volenou možností bylo časové 

rozmezí od 19 do 22 hodin. Tuto možnost zvolilo 18,42 % dotazovaných, tedy 14 osob. 

Poslední dvě možnosti by zákazníkům vyhovovali nejméně. 

 

Graf 6: Procentuální znázornění výsledků otázky doby návštěvnosti (Vlastní zpracování) 
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Jakou cenu za pololetí jste ochotni zaplatit? 

Poslední společná, povinná otázka se týkala ceny. Zde byla nejčastější odpověď 

1 500 až 2 000 Kč, tu zvolilo 30 respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla cena 

v rozmezí 2 000 až 2 500 Kč za pololetí. Vybralo si ji 22 respondentů. Možnost méně 

než 1 500 Kč za pololetí si pak vybralo 15 respondentů. Cenu v rozmezí 2 500 až 3 000 

Kč by bylo ochotno zaplatit 8 dotazovaných. Více jak 3 000 Kč by byl ochoten zaplatit 

jediný respondent. Tyto výsledky nám pomohou při sestavovaní ceny. Veškeré výsledky 

můžeme vidět znázorněné v grafu č. 7. 

 

Graf 7: Procentuální znázornění výsledků otázky ceny (Vlastní zpracování) 

Po této otázce následovala poslední, nepovinná otázka. Ta se dotazovala 

respondenta na to, zda ho napadá nějaká služba, kterou by zde uvítal, či zda mu 

v dotazníku nějaká otázka chyběla. Poté následoval konec dotazníku. 

Na dotazník odpovídalo 158 respondentů, z nichž se 76 dostalo na konec. Při 

sestavování dotazníku jsem se řídila příručkou na stránkách Vyplň.to (19), a poté také 

knihou Základy kvantitativního šetření od autora Keith F. Punch (20). Cílem tohoto 

dotazníku bylo zmapovat preference vybraného segmentu zákazníků ve vztahu k službě 

a lokalitě. Výsledky dotazníku budou využity při sestavování podnikatelského plánu. 

3.1.2 Legislativní oblast 

Z hlediska legislativy je nutno dodržovat především následující normy a zákony: 

19,74%

39,47%

28,95%

10,53% 1,31%
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➢ zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

➢ zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

➢ zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

➢ zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

➢ hygienické normy (ČSN 73 4108), 

➢ hlukové normy (ČSN 73 0532). 

Ačkoliv se bude jednat o živnostenské podnikání, mezi stěžejními ustanoveními 

není zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb. To z toho důvodu, že tento zákon se 

nevztahuje na mnou zvolený druh živnosti. Dále bych zde ráda zmínila, že je velice 

vhodné zřídit si pojištění profesní odpovědnosti pro případ ublížení na zdraví či 

finančních škod. 

3.1.3 Ekonomická oblast 

Důležitou součástí SLEPT analýzy je ekonomická oblast. V této oblasti budou 

popsány makroekonomické ukazatele jako je hrubý domácí produkt (HDP), 

nezaměstnanost a inflace. 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále už jen HDP), který zde bude popisován, je zaměřen na 

Jihomoravský kraj. Prvně zde bude uveden vývoj HDP v letech 2011–2016.  

Tabulka 4: Vývoj HDP v Jihomoravském kraji v letech 2011-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP v mil. Kč 421 653 434 334 452 931 473 554 498 757 513 666 

Přírůstek HDP v %  

(ve stálých cenách) 

3,2 1,4 2,7 2,6 4,0 0,5 

Lze vidět, že HDP má v Jihomoravském kraji od roku 2011 rostoucí tendenci. 

V roce 2012 vzrostlo HDP o 12 681 milionů korun. Další rok byl přírůstek téměř o 6 000 

milionů korun vyšší. Během následujících 2 let stoupalo HDP dále a to z 452 931 milionů 

korun na 498 757 milionů, celkový přírůstek zde tedy činí 45 826 milionů korun. V roce 

2015 bylo HDP na hodnotě 498 757 milionů korun a o rok později vzrostlo na 513 666 
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milionů korun. Toto nasvědčuje tomu, že kraj bohatne. Když bohatne kraj, bohatnou 

domácnosti a tím pádem roste ochota investovat do volnočasových aktivit. 

Nezaměstnanost 

Dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem je míra nezaměstnanosti. Prvně 

zde bude popsána se zaměřením na město Rajhrad a následně bude v grafu porovnána 

míra nezaměstnanosti v Rajhradě, Jihomoravském kraji a celé České republice. 

Tabulka 5: Procentní vývoj nezaměstnanosti v Rajhradě (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 22) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nezaměstnanost v % 6,3 6,2 - - 4,7 3,6 3,3 3,4 

Co se týče města Rajhrad, v roce 2010 byla nezaměstnanost na úrovni 6,3 % a o rok 

později dosahovala 6,2 %. Bohužel za roky 2012 a 2013 nejsou data k dispozici. 

Z dostupných hodnot lze ale vypozorovat, že se míra nezaměstnanosti postupně začala 

snižovat, což představuje příznivý klesající trend. Nejnižší hodnoty nezaměstnanost 

dosáhla v roce 2016, kdy představovala 3,3 % a tato hodnota se v roce 2017 změnila jen 

o 1 desetinu procenta. Jedná se o hodnoty z posledního měsíce v daném roce. 

 

Graf 8: Procentní vývoj nezaměstnanosti v České republice, Jihomoravském kraji a ve městě 

Rajhrad (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21 a 22) 
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Na grafu číslo 1 je vidět, že procentní vývoj nezaměstnanosti v celé České republice 

a Jihomoravském kraji se výrazně neliší. Podíl nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

vůči České republice je ale vyšší. Zato nezaměstnanost v městě Rajhrad již odlišná je. 

V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti na dost vysoké úrovni nehledě na to, zda se 

jednalo o republiku, kraj nebo město. Je nutné ale podotknout, že od roku 2013 lze 

pozorovat příznivý klesající trend, co se týče vývoje nezaměstnanosti. 

Inflace 

 V tabulce č. 6 jsou vyobrazeny průměrné roční míry inflace v České republice od 

roku 2010 po rok 2017. Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší hodnota inflace za sledované 

období byla 3,3 % a to v roce 2012. Nejnižší hodnota pak byla v roce 2015 a to 0,3 %. I 

když byl v letech 2016 a 2017 nárůst inflace o 1,8 %, míra inflace není meziročně nijak 

extrémně kolísavá. Lze ji tedy označit za relativně stabilní. 

Tabulka 6: Roční průměrná inflace v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Míra inflace v % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 

3.1.4 Politická oblast 

Politika ovlivňuje nejen podnikatele, ale také každého obyvatele. Tato oblast je 

ovlivnitelná volbami, ovšem jinak bude přemýšlet a volit podnikatel a jinak například 

rodiny s dětmi. V roce 2017 se uskutečnily volby do poslanecké sněmovny. Celkově 

vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše a jinak tomu nebylo ani ve městě Rajhrad. Toto 

ovlivnilo aktuální politickou situaci v zemi a samozřejmě i podnikání. V lednu 2018 bylo 

vydáno programové prohlášení vlády, které obsahuje i důležité informace o malých a 

středních podnicích. 

Tyto informace zní následovně: „Malé a střední podniky jsou pevnou a 

nezastupitelnou součástí tuzemské ekonomiky. Jejich hlavním problémem je přitom 

komplikovaný vztah se státem a přebujelá administrativa. Podpoříme proto koncentraci 

elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Budeme usilovat o 

sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako 

podnikatelé musely dodržovat i státní úřady. Podnikatelé budou zdarma a přehledně 
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informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech 

nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami.“ (23) 

3.1.5 Technologická oblast 

Do této oblasti, co se tanečního sportu týče, spadají především nové technologie 

z oblasti hudby. Může se jednat o modernizování a zdokonalování aparatury, jako jsou 

reproduktory či pulty. Dále také výroba nových tanečních povrchů, které jsou vhodnější 

pro tanec. 

Ve světe se objevuje mnoho nových tanečních technik a stylů, z tohoto důvodu je 

důležité tyto skutečnosti sledovat a dostatečně se vzdělávat. To následně může v mnoha 

případech znamenat i konkurenční výhodu. 

3.2 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Porterův model pěti sil je často využívanou metodou pro analýzu oborového okolí 

podniku. Jedná se tedy o metodu spadající do marketingového mikroprostředí. 

3.2.1 Vyjednávací síla odběratelů 

Ve městě Rajhrad by bylo taneční studio se zaměřením na Street Dance ojedinělé. 

V oblasti se nachází pouze taneční studia se zaměřením na společenské tance a potom na 

mažoretky, balet a sportovní gymnastiku. Z tohoto důvodu nemusí být cena nijak 

speciálně upravována a může být srovnatelná s ostatními provozovateli těchto služeb, 

možná mírně vyšší. Samozřejmě musí být nastavena tak, aby odpovídala poměru ceny a 

kvality a aby ji potencionální zákazníci přijali.  

3.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

V případě tanečního studia je významným dodavatelem pronajímatel objektu, ve 

kterém bude taneční studio provozováno. Nájemní smlouva by tedy měla být kvalitně 

zpracována, aby nedošlo k nepříjemným komplikacím. Dalšími významnými dodavateli 

jsou případní externí lektoři tance. Jejich vyjednávací síla není až tak veliká, protože 

v Brně a okolí jich působí mnoho. Ovšem v případě, že by se jednalo o lektora s velkými 

zkušenostmi a celkově dobrým renomé, jeho vyjednávací síla může být poměrně vysoká. 
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Nově vznikající taneční studio si chce zakládat na kvalitě, a proto se bude zřejmě potýkat 

s vysokou vyjednávací sílou dodavatelů ve formě lektorů. 

3.2.3 Současná konkurence 

Jak zde již bylo řečeno, ve městě Rajhrad se nenachází žádná přímá (skutečná) 

konkurence. Mezi nepřímou (potencionální) konkurenci lze řadit taneční studio Xdream, 

které se zaměřuje na společenské tance a poté taneční studio Karolína, které se zabývá 

výukou oborů, jakými jsou mažoretky, roztleskávačky, gymnastika a baletní průprava.

 

Obrázek 5:Vyobrazení nejbližší konkurence (Zdroj: 24) 

Jak je možné vidět na mapě, tak nejbližšími přímými konkurenty jsou taneční škola 

Sneaker, taneční studio B-Fresh a taneční skupina Xside dancers.  

Taneční škola Sneaker 

Tuto taneční školu založila v září roku 2008 současná vedoucí Aneta Procházková. 

Nachází se v Brně Bohunicích a je vzdáleno 11,6 kilometrů od města Rajhrad, 

představuje tedy nejbližší přímou konkurenci. Skupina se věnuje převážně stylům Street 

Dance, ale věnují se i technické průpravě jako jsou točky a skoky. Studio nabírá své členy 
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ve věkovém rozmezí od 2 let až po dospělé nad 30 let. Je jednou z mála skupin, která 

nabírá členy v takto širokém věkovém rozpětí. Taneční skupina je podle věku tanečníků 

rozdělena do několika “složek“. Tyto složky jsou pak ještě dále děleny podle toho, jestli 

se jedná o rekreační či soutěžní složku. Tréninky pak probíhají 1x až 2x týdně. Ceny za 

pololetí jsou stanoveny od 1 600 Kč po 3 100 Kč, což je v poměru s ostatními tanečními 

skupinami docela málo. Taneční studio nabízí také mimo lekcí i příměstský tábor pro děti 

od 4 do 10 let a pak také soustředění pro tanečníky od 7 do 16 let. Příměstský tábor má 

cenu stanovenou na 2 200 Kč a soustředění pak 4 100 Kč (25). 

Taneční škola se účastní spíše menších tanečních soutěží, ale lze je potkat i na 

soutěžích CDO či TSR. Pro budoucí taneční skupinu v Rajhradě představuje ze všech 

uvedených studií nejmenší konkurenci. 

Taneční studio B-Fresh 

Tato taneční skupina je založena od roku 2005 a zakladatelkou je Veronika 

Kellerová. Od roku 2010 působí ve Starém Lískovci v Brně, který je vzdálený 12,3 

kilometrů od Rajhradu, je tedy druhou nejbližší přímou konkurencí. Taneční studio nabízí 

lekce Street Dance od Hip hopu přes House dance, Poppin', Lockin' až po dnes velmi 

oblíbený Dancehall. Kurzy jsou zaměřeny na děti od 3 let až po dospělé. Taneční skupina 

je, jako tomu bylo i u předešlé skupiny, také rozdělena do určitých složek, zde podle věku 

a taneční pokročilosti tanečníků. Podle toho se odvíjí počet tréninků, které se pohybují od 

jednoho až po tři týdně. Ceny kurzů jsou různé podle již zmíněných „složek“, kdy nejnižší 

je 2 500 Kč (1 lekce týdně) za pololetí a nejdražší 4 500 Kč (3 lekce týdně) za pololetí. 

Taneční studio kromě tohoto nabízí nárazové openclasy, což znamená, že přijede externí 

lektor, na kterého může přijít kdokoliv. Dále také pořádá letní soustředí, kde se tanečníci 

intenzivně připravují na nadcházející sezónu. Cena soustředění se pohybuje v rozmezí 

4 990 Kč pro děti od 6 do 8 let, až po 5 590 Kč pro dospělé od 15 let (26). 

Taneční skupina B-Fresh se každoročně účastní tanečních soutěží CDO a TSR a za 

dobu své existence dosáhla několika titulů mistrů české republiky. Jedná se o kvalitní 

taneční studio se zaměřením na Street Dance s dlouholetou tradicí. Jde o velice silnou 

konkurenci. 
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Taneční skupina Xside dancers 

Taneční skupina Xside dancers vznikla v roce 2006 a sídlí v Brně-Slatině. 

Zakladatelem je Mgr. Pavel Kapoun, který se sám může pyšnit mnoha tanečními úspěchy 

z oblasti Street Dance, především pak Electric boogie. Taneční skupina je zaměřena na 

street a disco show a pak především na Electric boogie, čímž se odlišují od ostatních 

streetových skupin. Taneční studio nabízí lekce pro děti od 9 let až po dospělé. Skupina 

je pak členěna podle věku na složky dětí, juniorů a dospělých 2 neboli “rodičů“. Složka 

rodičů se skládá z tanečníků, kteří jsou starší 32 let. Tréninky probíhají 2x až 3x týdně a 

ceny lekcí se pohybují od 3 000 Kč do 3 700 Kč podle zařazení. Taneční skupina dále 

nabízí i individuální tréninky v rámci příprav na soutěže apod., což není u ostatních 

tanečních skupin obvyklé. Každoročně je pořádáno i letní soustředění, kde se tanečníci 

zdokonalují ve svých tanečních dovednostech. Cena takového soustředění se zde 

pohybuje v rozmezí od 4 300 Kč za děti od 9 let, až po 6 300 Kč za dospělého od 15 let 

(27). 

Xside dancers se podobně jako většina streetových skupin účastní soutěží CDO, 

TSR a SUT. Dále se také v případě nominací účastní mezinárodních soutěží, kde mají 

značné úspěchy v kategorii Dospělí 2. Jedná se tedy o taneční studio s mnoholetou 

zkušeností. Jeho dominantou je ovšem výuka složky Dospělí 2, ve které má velké 

úspěchy, a dále také výuka streetového stylu Electric boogie. Z tohoto důvodu 

nepředstavuje tak velkou konkurenci jako například předešlé taneční studio. 

3.2.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nové konkurence je značně menší než například v samotném Brně. 

Vzhledem k tomu, že by taneční studio se zaměřením na Street Dance vyplnilo mezeru 

na trhu, a tak by ve městě Rajhrad byla s ostatními tanečními studii a školami velice široká 

nabídka tanečních stylů, založení dalšího studia se stejným či podobným zaměřením by 

poztrácelo smysl. Aby konkurence mohla uspět, musela by přijít s něčím inovativním. 

Pokud by se někdo tedy rozhodl zakládat taneční skupinu, případně školu, se stejným 

zaměřením, zvolil by zřejmě jinou oblast pro své působení. 
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3.2.5 Hrozba substitučních produktů 

Street Dance jako druh tance je velice specifický a jen těžko ho lze něčím nahradit. 

Příkladem substitutu mohou být ale jiné taneční styly, kdy jde pořád o tanec, ale v jiném 

provedení. Může se jednat například o společenské či moderní tance.  

Substitutem by mohly být i jiné kroužky se zaměřením na hudbu, divadlo apod. 

V takovém případě ovšem už zákazník zvažuje, kolik ho bude stát přejít na jinou aktivitu. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je zaměřena na samotné vypracování návrhu podnikatelského plánu 

na založení tanečního studia. Bude navazovat na poznatky z teoretické i analytické části. 

4.1 Titulní strana 

Název: Dance Space 

Právní forma podnikání: Podnikání FO na základě živnostenského oprávnění 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Předmět podnikání: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti 

Sídlo: TJ Sokol Rajhrad 

Logo:

 

Obrázek 6: Návrh loga (Vlastní zpracování) 

Tento podnikatelský plán se zabývá založením nového tanečního studia 

zaměřeného na Street Dance. Toto nově vzniklé studio ponese název DANCE SPACE. 

Tento název v překladu znamená Taneční vesmír, případně Taneční prostor. Tato dvě 

jednoduchá slova mají v lidech probudit pocit, že se zde naučí velkou škálu tanečních 

stylů (který pod sebou Street Dance skrývá), ale také že se jedná o prostor, kde si mohou 
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zatančit. V tomto tanečním studiu bude také probíhat výuka akrobacie. Ta bude zaměřena 

jak na základní prvky jako jsou kotouly, stojky a hvězdy, tak i na technicky náročnější 

prvky jako jsou přemety, salta apod. Taneční studio bude založeno na základě 

živnostenského oprávnění a zakladatelkou bude Nina Šmahelová. Ta je fyzickou osobou 

a bude vést daňovou evidenci bez povinnosti být plátcem DPH. Externě bude využívat 

služeb účetní. 

V dnešní době je velice nejasné zařazení této činnosti pod živnost. Mnoho osob má 

tedy problém určit, zda se jedná o volnou či vázanou formu živnostenského oprávnění. 

Po konzultaci na živnostenském úřadě v Brně mi bylo sděleno, že se jedná o živnost 

ohlašovací – volnou. Předmětem podnikání tanečního studia bude především 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

Další obory činností jsou vypsány zde: 

➢ velkoobchod a maloobchod, 

➢ zprostředkování obchodu a služeb, 

➢ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti, 

➢ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 

a obdobných akcí, 

➢ pronájem a půjčování věcí movitých. 

 Studio bude působit ve městě Rajhrad v tělocvičně místního Sokolu. Tuto 

tělocvičnu si bude pronajímat. 

Na obrázku č.6 je znázorněn návrh loga pro taneční studio. Toto logo vytvořila 

sama zakladatelka a využila k tomu následující grafické nástroje: Adobe Illustrator CC 

(28) a Adobe Photoshop CC (29). Na návrhu můžeme vidět bílou mandalu, která nese 

uprostřed název studia. To vše je umístěno na “vesmírném“ pozadí. Toto pozadí bylo 

zvoleno z důvodu názvu studia a bylo voleno do fialové barvy, protože tato barva 

navozuje klid a představuje kreativitu a srdečnost. Mandala byla zvolena z toho důvodu, 

že v dnešní době se těší velké popularitě a na pohled je velmi pěkná. Bílá barva nebyla 

zvolena jen z důvodu čitelnosti, ale také proto, že představuje čistotu, upřímnost a fair 

play. A tímto směrem bude studio i vedeno. 
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4.2 Úvod, účel a pozice textu 

Tento návrh podnikatelského plánu se zabývá, jak již bylo zmíněno výše, založením 

tanečního studia. Účelem tohoto plánu je budoucí podnik představit, a to jak po stránce 

formální, tak funkční. Bude zde popsána struktura podniku, popis podnikatelské 

příležitosti, jeho marketingová strategie, finanční plán a na konec bude vše shrnuto ve 

SWOT analýze. 

4.3 Exekutivní souhrn 

V rámci tohoto podnikatelského plánu bude zmíněno mnoho důležitých informací. 

Prvně zde bude uvedeno něco o samotném podniku a v čem vidí zakladatelka svoji 

podnikatelskou příležitost. Dále pokračuje podnikatelský plán potencionálními trhy, na 

které chce studio proniknout a o konkurentech, kteří na těchto trzích působí. Dále je zde 

popsána marketingová strategie, kterou chce taneční studio použít. Je zde uveden i 

podrobný popis marketingového mixu ve formě 7P. Ke konci je zařazen finanční plán, 

kde jsou podrobné kalkulace příjmů a výdajů tanečního studia, cash flow, plán příjmů a 

výdajů na další roky a doba návratnosti. Následuje časový plán. Vše bude následně 

shrnuto do SWOT analýzy. 

4.4 Popis podniku 

Studio Dance Space představuje nově vznikající taneční studio na trhu. Bude se 

nacházet v Rajhradě v tělocvičně místního Sokolu. Předmětem činnosti bude zejména 

výuka tanečního stylu Street Dance a akrobacie. Taneční studio Dance Space se zaměřuje 

na osoby ve věku od 3 do 32 let, tedy od těch nejmenších až po dospělé. Lekce tance 

povede lektorka Nina Šmahelová, ta má několikaleté zkušenosti v oboru, certifikát 

porotce a mnoho úspěchů v kategoriích sólistů i skupinových formací. Dále zde bude 

působit Petr Vespalec jako externí lektor akrobacie. Cílem je především vytvořit kvalitní 

a dobře fungující taneční studio, které budou lidé rádi navštěvovat. To zahrnuje zajištění 

kvalifikovaných lektorů, kvalitních prostředků pro provozování studia jako aparatura, 

zrcadla, žíněnky apod. Pro kvalitní a dobře fungující studio je také důležitá propagace a 

sledování nových trendů především z oblasti tance.  



53 

 

4.5 Popis podnikatelské příležitosti 

Zakladatelka vidí svoji podnikatelskou příležitost především ve spojení tance a 

akrobacie na jednom místě. Jedná se o kombinaci služeb, které prozatím v žádné taneční 

skupině nefunguje. V Brně existuje momentálně jedna taneční skupina, která využívá 

před taneční sezonou lekce akrobacie, aby je následně mohla použít do soutěžních 

choreografií. Tyto lekce jsou však situovány jen na pár členů taneční skupiny a skupina 

si platí externího lektora za kterým dojíždí. Lekcí není více než 10, jsou nárazové a jsou 

využity opravdu jen na to, aby se zde někteří tanečníci naučili akrobatické prvky 

využitelné do choreografií. V tanečním studiu Dance Space by ovšem nešlo jen o 

nárazové lekce akrobacie, ale o pravidelnou výuku, která by byla vedena kvalifikovaným 

lektorem. V dnešní době je velice populárním sportem Parkour, který využívá 

akrobatických prvků. Právě proto si zakladatelka myslí, že by lekce akrobacie mohly 

přivést mnoho zákazníků, především pak více mužských zástupců, kteří v oblasti tance 

hodně chybí. Mnoho lidí si totiž řekne velmi omílaný výrok „tancování je pro holky“ a 

své dítě radši dají na nějaký jiný, „více chlapecký“ sport. Zakladatelka ale věří, že 

kombinace těchto dvou služeb by mohla tento mýtus “zbořit“ a přitáhnout více zákazníků 

mužského pohlaví. 

Další příležitost je spatřena v tom, že ve městě Rajhrad momentálně nepůsobí žádná 

taneční skupina zabývající se lekcemi Street Dance či akrobacie. Neexistuje tu tedy přímá 

konkurence. Vzhledem k tomu, že je Street Dance pořád velice populární a vyhledávaný 

styl tance, je možno předpokládat, že se zde skupina úspěšně uchytí a bude mít dostatek 

potencionálních zákazníků, kteří doposud za touto službou museli dojíždět do Brna. 

Ovšem nelze opomenout to, že se jedná o službu, kterou zákazníci nepotřebují k životu. 

Proto lze uchycení taneční studia pouze předpokládat, avšak nelze jeho úspěch predikovat 

s jistotou. 

4.6 Potencionální trhy 

Celkový trh, na který bude chtít taneční studio proniknout, je trh sportovních služeb. 

Cílovým trhem pak bude trh zaměřený na taneční služby, konkrétně v Brně a jeho okolí. 

Tento trh není rozhodně nový a je na něm mnoho kvalitní konkurence. Studio spoléhá na 

to, že by se mohlo uchytit díky lokalitě, v které bude působit a potom také na to, že 
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přichází na trh s něčím novým. Co se týče segmentace zákazníků, studio hledá osoby od 

3 do 32 let, nehledě na pohlaví, které bydlí v Rajhradě, Brně či jejich okolí. Tyto osoby 

by měly mít zájem o tanec či sport celkově. V tanečním studiu se budou vyučovat lekce 

Street Dance v kombinaci s lekcemi akrobacie. Vzhledem k tomu, že tyto dvě zaměření 

jsou v dnešní době velmi moderní, předpokládá se, že nejvíce zákazníků bude z řad dětí 

a mladých dospělých. Ti by měli studiu přinést i největší prodejní potenciál. 

4.7 Analýza konkurence 

V městě Rajhrad působí dvě skupiny zaměřující se na tanec či podobný sport. Obě 

jsou ale řazeny do nepřímé (potencionální) konkurence, protože žádná z nich se nevěnuje 

výuce Street Dance, případně akrobacie. Jedná se o taneční studio Xdream, které se 

zaměřuje na společenské tance a poté taneční studio Karolína, které se zabývá výukou 

oborů jako jsou mažoretky, roztleskávačky, gymnastika a baletní průprava. Nejbližší 

přímá (skutečná) konkurence je vzdálena 11,6 kilometrů od plánovaného působiště 

tanečního studia Dance Space a jedná se o taneční školu Sneaker. Dalšími nejbližšími 

konkurenty jsou taneční skupiny B-fresh a Xside dancers. Podrobnější analýza těchto 

konkurentů je popsána v podkapitole 3.2.3 Současná konkurence. 

4.8 Marketingová strategie 

V této části bude podrobně popsán marketingový mix. Ten je stále považován za 

nejlepší metodu pro formulování marketingové strategie. Bude zde popsána rozšířená 

verze marketingového mixu, tzv. 7P. Tato verze obsahuje, kromě základního modelu 4P, 

také další tři prvky, kterými jsou lidé, procesy a fyzický vzhled. 

4.8.1 Produkt 

Hlavními produkty tanečního studia Dance Space bude výuka tance a akrobacie. 

Obě tyto oblasti budou vedeny zkušenými a kvalifikovanými lektory z oboru. Výuka 

bude probíhat skupinově, ale bude zde možná doprovodná služba ve formě soukromých 

lekcí tance s lektorem. Tato služba bude zpoplatněna ve výši 300 Kč za lekci. Skupiny 

budou rozděleny podle věku na tzv. “složky“ MINI, DVK, JVK, HVK. Složka MINI bude 

určena pro nejmenší tanečníky, a to v rozmezí věku od 3 do 6 let. Složka DVK neboli 

dětská věková kategorie, je pro tanečníky od 6 do 11 let. Předposlední složkou je JVK, 
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což znamená juniorská věková kategorie. Sem spadají tanečníci od 11 do 16 let. Poslední 

složkou je HVK, tedy hlavní věková kategorie, kam se řadí tanečníci od 16 do 32 let. Do 

budoucna se plánuje rozdělení těchto složek i podle taneční pokročilosti neboli výkonosti. 

Produkty, které hodlá taneční skupina nabízet lze rozdělit do tří kategorií, ty budou 

dále podrobněji popsané. Těmito kategoriemi jsou výuka tance, akrobacie a tvorba 

choreografií. 

Výuka tance 

Lekce budou zaměřeny na výuku tanečních stylů patřících pod Street Dance. Ten 

nelze chápat jako samostatný taneční styl, nýbrž jako zastřešující pojem pro mnoho 

tanečních stylů, které vznikly v ulicích, daleko od tanečních studií. Pro lepší pochopení 

těchto stylů, jakožto produktu, bude následující část obsahovat jejich výčet s 

podrobnějším popisem. 

➢ Hip hop 

Hip hop je kultura, kterou lze chápat i jako samostatný taneční styl, který se 

v rámci této kultury vyvinul. Hip hop jako tanec vznikl v 80. letech 

20.  století. Přesně v tomto období zaznamenával Hip hop jako hudební styl 

největší rozmach. Zlaté období tento styl zažil v 90. letech, kdy byl nejvíce 

populární a vznikalo hodně tanečních skupin s tímto zaměřením. 

S postupem času se Hip hop jako taneční styl rozvíjel a začaly vznikat i jeho 

další podoby. Jednou z nich je taneční styl Hype. Tento druh tance je 

energický, používá se hodně skákavých prvků, hudba je svižná a typické 

bylo velmi barevné oblečení, aby tanec vynikl. Hype je předchůdce 

dnešního stylu zvaný R´n´B. Tento styl je více zaměřený na vyjádření 

samotné hudby tancem. Je více procítěnější a provázanější s hudbou než 

předchozí styly. 

➢ House dance 

Tento taneční styl se začal vyvíjet, stejně jako Hip hop, v 80. letech 

20.  století. Název je odvozen od klubu Warehouse v Chicagu, zde House 

dance začal postupně vznikat a rozvíjet se. Je spojen s hudbou House music, 

ta v tomto klubu také vznikala. Tato hudba je typická tím, že využívá 

střídavě bicí (tzv. “hajtka“) s basovým bubnem (tzv. “kopák“). Hudba je 
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opravdu snadno rozpoznatelná a těžko zaměnitelná. O popularizaci House 

dance jako stylu, se nejvíce postarala komunita tanečníků z New Yorku. Ti 

do té doby tančili jen Hip hop. V House dance se můžeme tedy setkat 

s prvky, které jsou stejné jako v Hip hopu, ale také kroky z jiných tanečních 

stylů.  

➢ Dancehall 

Dancehall vznikl na Jamajce a jde o taneční styl vycházející z 

hudebního stylu Reggae. Vznikl v 70. letech 20. století a v dnešní době je 

velmi populární. Jedná se o tanec, který je velmi vyzývavý a sexy a ve 

většině ho tančí spíše ženy. Jsou totiž určité prvky, které mohou tančit jen 

ony. Čím dál více se do něj ale pouští i muži, pro ně má Dancehall své 

speciální kroky. Hudba, na kterou se dnes tančí sice pořád vychází 

z Reggae, ale od doby jeho vzniku se dost zmodernizovala. Využívá více 

elektronické hudby, výrazných beatů a svižnějšího tempa.  

➢ Lockin´ 

Tento styl patří do podskupiny Street Dance, která se nazývá Funky. Tento 

styl je ze 70. let 20. století a je typický svými “zamknutými“ či “zamrzlými“ 

prvky. Kombinuje kontrolované, přesné pohyby s nekontrolovanými, a 

s přesnými zastaveními – “lockem“. Tento tanec můžeme rozpoznat díky 

typickým pohybům, které používá. Krom již zmíněného zastavování 

používá ukazování, tleskání či protáčení zápěstí. Dále jsou pohyby 

inspirovány každodenním životem, kdy tanečník imituje například koukání 

na hodinky apod.  

➢ Poppin´ 

I tento styl do kategorie Funky. Na rozdíl od předchozího stylu však Poppin´ 

využívá tzv. “pop“. To znamená, že tanečník zatíná určité svaly v těle, to 

vyvolá očividný otřes, a do toho tanečník používá taneční prvky. Jde tedy o 

taneční techniku, kde je důležitá rychlá kontrakce a povolení svalů. Poppin´ 

vznikl v 60. až 70. letech 20. století v západních městech USA. 

Akrobacie 

Lekce akrobacie budou vedeny externím lektorem, který má několikaleté 

zkušenosti. Tyto lekce budou pro všechny členy taneční skupiny – kromě složky MINI. 
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Budou se zde moci naučit vše, co k akrobacii patří. Od základních prvků jako jsou 

kotouly, stojky, mosty a hvězdy, až po ty náročnější jako jsou přemety, salta atd. Tyto 

prvky se budou učit na speciálních žíněnkách, které jsou k tomuto určené. Prvky se 

následně mohou použít do choreografií, kde jsou velmi efektivní. Akrobacie učí člověka, 

jak pracovat se svým tělem, zlepšuje rovnováhu a celkovou fyzickou stránku. 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době je velice oblíbeným sportem Parkour, který 

také využívá akrobatických prvků, lze předpokládat, že tyto lekce akrobacie přitáhnou 

mnoho zákazníků. Proto, že některé potencionální zákazníky by mohla zajímat jen tato 

služba studia Dance Space, plánuje majitelka otevřít hodiny akrobacie i pro veřejnost. To 

by pak mohlo přitáhnout více zákazníků, kteří by se následně stali členy tohoto tanečního 

studia. 

Tvorba choreografií 

Taneční studio Dance Space se bude zabývat i tvorbou choreografií. Tyto 

choreografie budou jak soutěžní, tak i nesoutěžní. Co se týče vysvětlení choreografie 

jako takové, jedná se o slovo pocházející z řečtiny a ve volném překladu znamená zápis 

kroků. Jedná se o spojení hudby a tance, v níž jsou tanečníci postaveni do různých 

“tvarů“. Tyto tvary představují určité útvary, v kterých tanečníci tančí. To velice stručně 

tvoří choreografii. Ta může mít i různé náměty, například pro děti to může být nějaká 

pohádka. 

Taneční skupina se bude účastnit soutěží Czech Dance Organization, Taneční 

skupina roku a menších nepostupových soutěží. Zde budou moci poměřit své síly 

s ostatními tanečníky. Pro to, aby se tanečníci mohli účastnit takových soutěží, je potřeba, 

aby měli taneční licenci. Ta se zakládá u České taneční organizace a stojí 300 Kč na rok. 

Pod touto licencí jsou ošetřené i licenční práva na hudbu. 

Co se týče nesoutěžních choreografií, ty mohou být využívány pro propagaci 

tanečního studia na veřejných akcích nebo také pro účely besídek, kde tanečníci 2x do 

roka ukáží, co se naučili. Tyto besídky se budou konat jedna o Vánocích a druhá na konci 

školního roku. 



58 

 

Rozvrh tanečního studia 

Pro lepší sestavování dílčích plánů je důležité vycházet z předběžného časového 

rozvrhu studia. To napomůže zjistit počet pronajatých hodin, vytíženost lektorů a výdaje 

spojené s pronájmem a externím lektorem. Tento rozvrh byl sestavován na základě 

poznatků z dotazníku. Vzhledem k tomu, že z dotazníkového šetření vyplývá fakt, že 

potencionální zákazníci by nejradši navštěvovali taneční studio 2x týdně, musel tomu být 

rozvrh přizpůsoben. Jak již bylo zmíněno, kromě lekcí tance zde bude vyučována i 

akrobacie. Převládá ovšem fakt, že se především jedná o taneční studio, proto zde bude 

více taneční výuky. Rozvrh byl tedy sestaven ve dvou variantách: na lichý a sudý týden. 

Tabulka 7: Rozvrh lekcí (Vlastní zpracování) 

1.Varianta rozvrhu (lichý týden) 

 16:00 – 17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 

Pondělí DVK  HVK  

Úterý MINI  JVK  

Středa  DVK  HVK 

Čtvrtek MINI JVK   

2.Varianta rozvrhu (sudý týden) 

 16:00-17:00 17:00-18:30 18:30-19:30(20:00) - 

Pondělí DVK  HVK - 

Úterý MINI - JVK - 

Středa - AKROBA DVK - - 

Čtvrtek MINI AKROBA JVK AKROBA HVK - 

Jak je možné vidět, první varianta rozvrhu je čistě taneční, zato ta druhá má 

nakombinovány lekce tance i akrobacie. Tím je docíleno dvou tréninků týdně. Lekce 

akrobacie budou určeny pro složky DVK, JVK a HVK. Složka MINI je určena pro děti 

od 3 do 6 let, což je velmi nízký věk pro výuku akrobacie. Proto má tato složka výhradně 
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taneční lekce. Lekcí akrobacie se budou moct (po rezervaci na webových stránkách) v 

omezeném počtu zúčastnit i nečlenové tanečního studia. Jak lze vidět, v rozvrhu není 

pátek, to je z toho důvodu, že většina lidí odjíždí už v tento den na různé výlety, akce 

apod.    

4.8.2 Místo 

Taneční studio bude založeno v Rajhradě. Zde se nachází TJ Sokol, kde bude studio 

využívat pronájem tělocvičny. Město Rajhrad bylo vybráno z důvodu toho, že Brno je 

přesyceno tanečními skupinami. Je jich tu opravdu hodně a mnoho z nich je velice 

kvalitních. Konkurovat jim, by bylo pro začínající skupinu opravdu těžké, a mohlo by to 

zapříčinit neuchycení na trhu. Rajhrad je vzdálen od Brna ani ne 10 kilometrů a je velice 

vyhledávaným místem pro stavbu domů. Což lze vidět i na každoročním nárůstu obyvatel. 

Vzhledem k tomu, že je město Rajhrad blízko Brnu, není problém dojíždění. Lze 

tedy získat potencionální zákazníky nejen v samotném Rajhradě a okolních obcích, ale 

také v Brně. Samozřejmě za předpokladu, že služby budou zajímavé a kvalitní, na čemž 

bude studio zakládáno. 

 

Obrázek 7: Poloha sálu a autobusových a vlakových spojů (Zdroj: 30) 

Z Brna se lze do Rajhradu dostat vlakem anebo autobusem. Cesta trvá 14 až 20 

minut, což není nic extrémního. TJ Sokol, kde bude mít taneční studio působiště, se 

nachází přímo u vlakového nádraží a zastávek autobusu. To znázorňuje i obrázek č. 7. 
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Do Sokolu se tedy z vlakového nádraží lze dostat za minutu a ze zastávky autobusu za 2 

minuty. 

Co se týče samotné tělocvičny, jedná se o rozsáhlý sál s lakovanými dřevěnými 

parkety. Bohužel není tento sál zrcadlový, takže se pro účely tanečního studia budou 

muset pořídit pojízdná zrcadla. Dále také aparatura a speciální žíněnky pro akrobacii. 

Jsou zde samozřejmě šatny a sociální zařízení. Hodinový nájem tělocvičny činí 260 Kč.  

 

Obrázek 8: Tělocvična TJ Sokol Rajhrad (Zdroj: 31) 

4.8.3 Cena 

Cena bude tvořena dle výdajů tanečního studia a také dle průzkumu cen konkurentů. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina lidí je ochotno zaplatit 1 500 až 3 000 

korun za pololetí. To je tedy v přepočtu na 1 lekci, při mnou navrženém rozvrhu, 37,5 až 

75 Kč. Samozřejmě tyto odpovědi se týkaly jen ceny, každý respondent si pod tím 

představil jiný počet lekcí, z tohoto důvodu takové rozmezí. 

Co se týče nepřímé konkurence v Rajhradě, zde má taneční studio Karolína 

nastavenou cenu za lekci na 71,25 korun při dvou lekcích týdně. U tanečního studia 

XDream jsou ceny podstatně vyšší. Zde se ceny lekcí pohybují v rozmezí od 120 Kč po 

130 Kč za lekci. Byla zkoumána i cena jiných činností (kroužků) v Rajhradě a cena u 
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vyhledaných se pohybovala také kolem 80-120 korun za “lekci“, podle zvoleného 

kroužku. 

Dále se zkoumala cena přímých konkurentů. U taneční školy Sneaker se pohybuje 

cena za lekci, při dvou lekcích týdně, okolo 77,5 korun. Co se týče tanečního studia B-

fresh, zde je cena okolo 87,5 korun za lekci při dvou trénincích týdně. A u studia Xside 

dancers se cena pohybuje kolem 75 korun za lekci při stejném počtu týdenních tréninků 

jako u předchozích konkurentů. Lze tedy vyvodit závěr, že ceny za lekci Street Dance se, 

při dvou lekcích týdně, na trhu pohybují v rozmezí od 75 korun po 88 korun za lekci. 

Jak již bylo zmíněno, cena bude odvíjena z výpočtu nákladů tanečního studia s 

přihlédnutím na ceny konkurence. Celkem je plánováno 32 lekcí za měsíc, z toho 26 lekcí 

bude v délce 60 minut a 6 lekcí v délce 90 minut. Hodinové lekce se týkají taneční výuky, 

1,5 hodinové lekce pak výuky akrobacie. Celkově bude tedy odučeno 35 hodin měsíčně. 

V průměru jsou fixní náklady na 1 hodinu výuky po zaokrouhlení 497 Kč. 

Tabulka 8: Fixní náklady na měsíc rozpočítané podle složek a lekcí (Vlastní zpracování) 

Lekce Street Dance Počet lekcí v měsíci Délka lekce Fixní náklady na měsíc 

MINI 8 60 minut 3 976 Kč 

DVK 6 60 minut 2 982 Kč 

JVK 6 60 minut 2 982 Kč 

HVK 6 60 minut 2 982 Kč 

Lekce akrobacie Počet lekcí v měsíci Délka lekce Fixní náklady 

DVK 2 90 minut 1 491 Kč 

JVK 2 90 minut 1 491 Kč 

HVK 2 90 minut 1491 Kč 

Fixní náklady celkem 17 395 Kč 

Z tabulky můžeme vyčíst, že se fixní náklady za lekce Street Dance pohybují na 

hranici 2 982 korun na měsíc. Jedinou výjimkou jsou fixní náklady u složky MINI, ti mají 
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vzhledem ke svému věku více lekcí Street Dance. Fixní náklady za tuto složku jsou 3 976 

korun za měsíc. U lekcí akrobacie jsou pak fixní náklady 1 491 korun za měsíc. 

Taneční studio Dance Space bude mít ze začátku stanovenou cenu 75 Kč na lekci, 

což dělá 3 000 Kč za pololetí (5 měsíců), tedy 600 Kč na měsíc. Cena se ze začátku může 

zdát vysoká, ale vzhledem k tomu, že zde budou opravdu kvalifikovaní lektoři, je cena za 

lekci nasazena nízko. Cena za jednorázový vstup na lekci akrobacie bude pak stanovena 

na 90 korun za lekci. K tomu, aby byly pokryty výdaje tanečního studia, je zapotřebí 

znát minimální počet zákazníků. Jedná se tedy o zjištění bodu zvratu. V úvahu se berou 

jen stálí zákazníci, co budou navštěvovat studio pravidelně. 

Tabulka 9: Zjištění minimálního počtu osob vyplývající z bodu zvratu (Vlastní zpracování) 

Celkové FN za pololetí Cena za pololetí/osoba Min. počet osob 

86 975 Kč 3 000 Kč 29 osob 

Z tabulky vyplývá, že pro to, aby bylo dosaženo bodu zvratu je nutné, aby 

pravidelně docházelo 29 osob. 

4.8.4 Propagace 

Pro nově vznikající taneční studio je velice důležitá propagace. Je zapotřebí 

informovat okolí o nově existující službě, jejím zázemí a dostat se do podvědomí. 

K tomuto lze využít hned několik nástrojů.  

Taneční studio Dance Space bude využívat nástrojů jako jsou webové stránky, kde 

mohou zákazníci zjistit základní informace jako je sídlo, rozvrh lekcí, cenu, informace o 

lektorech apod. V dnešní době je velmi efektivní propagace na sociálních sítích jako je 

Facebook. Zde by se založila skupina s názvem tanečního studia. Těmito dvěma 

prostředky by se o novém tanečním studiu mohli dozvědět i potencionální zákazníci 

z Brna, či obcí okolo Rajhradu. Dalším propagačním nástrojem bude inzerce v místním 

rozhlase, na který jsou obyvatelé Rajhradu zvyklí. Původně byla plánována i inzerce 

v místním zpravodaji, ovšem ten od roku 2017 tuto možnost přestal nabízet. 

Dalšími prostředky propagace mohou být letáčky, plakáty atd. Nejlepším a 

nejlevnějším prostředkem, je ovšem šíření dobrého jména od spokojených zákazníků. 
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Webové stránky 

V dnešní době, kdy má téměř každý připojení k internetu a brouzdá po něm třeba i 

několik hodin denně, není nic lepšího než vytvořit webové stránky. Ty by ze začátku byly 

vytvořeny přes internetový portál Webnode, kde si lze tyto webové stránky vytvořit 

zdarma. Obsahovaly by základní informace o tanečním studiu (jako je sídlo tanečního 

studia, čím se zabývá apod.), rozřazení taneční skupiny do složek, informace o lektorech 

s fotografiemi, rozvrh lekcí, ceník, kalendář akcí, novinky a kontakty. Do budoucna se 

pak plánují “kvalitnější“ webové stránky které by stály okolo 5 000 Kč. 

 

Obrázek 9: Návrh webových stránek (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 32) 

Sociální sítě 

Sociální sítě jako je například Facebook nebo Twitter jsou v dnešní době opravdu 

velmi populární. Pro propagaci taneční skupiny na sociálních sítích bude zvolen 

Facebook. Zde bude založena skupina s názvem Dance Space. Na stránce budou základní 

informace o skupině, fotografie, kontakty a odkaz na webové stránky. Na začátku bude 

snaha o propagaci této skupiny pomocí sdílení přes ostatní uživatele. Poté se zvažuje i 

placená forma propagace na určitou dobu. 

Rozhlas 

Město Rajhrad má svůj místní rozhlas, na který jsou jeho obyvatelé zvyklí. Ten by 

hlásil dvakrát v týdnu pozvánku do nového tanečního studia. Tento typ propagace by byl 
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na 2 měsíce, měsíc před otevřením centra a potom měsíc, v kterém již taneční studio bude 

otevřené. Cena za sdělení je 50 Kč. V tabulce 10 je možné vidět výdaje na tuto propagaci. 

Tabulka 10: Výdaje spojené s propagací – rozhlas (Vlastní zpracování) 

Počet hlášení Jednotná cena Celkem 

16 50 Kč 800 Kč 

 

Letáčky 

Letáčky budou mít formát A5 a budou dávány především do mateřských školek a 

základní, středních či vysokých škol. Dále také do obchodů. Na letáčku se zákazník dočte 

o tom, že vzniká nová taneční skupina, kde a kdy má zahájení lekcí a pro koho jsou tyto 

lekce určeny. Potom zde bude také odkaz na webové stránky pro více informací o cenách, 

lektorech apod. V následující tabulce lze vidět propočet výdajů na tyto letáčky. Tyto ceny 

jsou uvedeny včetně DPH. 

Tabulka 11: Výdaje spojené s propagací – letáčky (Vlastní zpracování) 

Počet letáčků Cena za kus Celkem 

500 1,55 Kč 775 Kč 

 

Plakáty 

Plakáty budou ve formátu A3 a budou dávány také, jako letáčky, do školek a škol. 

Dále také na veřejné nástěnky. Jednu z nich má přímo TJ Sokol, kde bude mít taneční 

studio zázemí. V následující tabulce je opět možné vidět očekávané výdaje na tyto 

plakáty. Ceny jsou uvedeny rovněž včetně DPH. 

Tabulka 12: Výdaje spojené s propagací – plakáty (Vlastní zpracování) 

Počet plakátů Cena za kus Celkem 

100 7,16 Kč 716 Kč 
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Banner 

Při vchodu do budovy bude na dřevěném plotu zavěšený banner s logem tanečního 

studia.  Tento banner bude o velikosti 1x1 m2 a bude laminován pro delší životnost. Jeho 

cena bude činit 516 Kč včetně DPH. 

Vystoupení 

Dalším nástrojem, jak propagovat taneční skupinu a dostat se do povědomí, jsou 

veřejná vystoupení. Může se jednat o vystoupení na akcích jako je Sporťáček v Brně, 

Jarní slavnosti, dětské dny, případně se může jednat o vystoupení na objednávku. Může 

se tedy jednat o vystoupení na různých plesech či firemních večírcích. V mnoha 

případech tyto vystoupení potencionálního zákazníka zaujmou, a následně se může 

rozhodnout, že dané taneční studio začne navštěvovat. 

4.8.5 Lidé 

Zakladatelkou a hlavní lektorkou tance je Nina Šmahelová. Ta je fyzickou osobou, 

která povede daňovou evidenci a nebude plátcem DPH. Bude odvádět daň ze zisku a 

sociální a zdravotní pojištění. Služby účetní bude majitelka využívat externě. Dále zde 

bude působit externě Petr Vespalec jako lektor akrobacie. Protože počet jeho odučených 

lekcí nepřesáhne 300 hodin ročně, uzavře s ním majitelka dohodu o provedení práce. 

Nebude za něj odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

jednoho z nejlepších lektorů na akrobacii v České republice, výše jeho mzdy je vyšší než 

u jiných, ne tolik známých lektorů. Ovšem Petr hodlá být člen tanečního studia. Po 

dohodě s majitelkou se shodli na sníženém platu 600 Kč za lekci s tím, že Petr může 

navštěvovat lekce Street Dance zdarma. 

4.8.6 Procesy 

V tanečním studiu jsou nejdůležitější dobré vztahy se zákazníky. Je důležité tyto 

zákazníky o všem dostatečně informovat. Např. o platbách, důležitých termínech, 

lektorech, rozvrhu hodin apod. To se bude dít prostřednictvím zpravodajů a webových 

stránek, případně Facebooku. Co se týče lektorů, ti se budou v průběhu roku vzdělávat na 

různých workshopech či akcích, aby byla udržována kvalita služby. Dále bude každý rok 

rozdán zákazníkům dotazník, aby vyjádřili svoji spokojenost či nespokojenost se službou. 
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4.8.7 Fyzický vzhled 

Prostředí, ve kterém se klient nachází má veliký vliv na jeho rozhodování. Pokud 

je prostředí příjemné, má správně zvolené barvy, pěkné vybavení, je tam čisto a obsluha 

má například i pěknou uniformu, zákazník se tam bude častěji rád vracet. Tělocvična, 

kterou si bude taneční studio pronajímat, se nachází v Rajhradě v místním Sokolu, který 

byl před nedávnem rekonstruován. To lze považovat za silnou stránku. Celkové prostředí 

je příjemné a na člověka působí dobře. Za slabou stránku lze považovat omezené 

možnosti úprav interiéru. Vše je ovšem o domluvě s majitelem. 

 

Obrázek 10: Zrekonstruovaná budova Sokolu (Zdroj: 31) 

4.9 Finanční plán 

Tato kapitola bude zaměřena na definování výdajů, které se pojí se zahájením 

činnosti a provozováním studia. Veškeré tyto výdaje budou pokryty vlastními zdroji 

zakladatelky. Tyto vlastní zdroje pokryjí i případné ztráty do doby, než bude možné 

provozovat podnikání z vlastních tržeb. Bude zde uveden i odhad příjmů tanečního studia. 

4.9.1 Výdaje před zahájením podnikání 

Prvně budou určeny výdaje, kterou jsou nezbytné před samotným zahájením 

činnosti. Pro to, aby bylo vůbec možné provozovat taneční studio, je nezbytné získat 

živnostenské oprávnění. S tímto se pojí poplatek 1 000 Kč. Dále jsou tu výdaje na 

propagaci tanečního studia. Co se týče prostoru samotného, ten není potřeba, a ani úplně 
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možno, jakkoliv renovovat. Jsou zde plně zařízené šatny i sociální zařízení, takže finanční 

prostředky půjdou na potřebné vybavení. K provozování tanečního studia jsou zapotřebí 

zrcadla. Ty bohužel v pronajímaném prostoru nejsou a není možné je přidělat na zeď. 

Z tohoto důvodu se budou muset pořídit pojízdná zrcadla. Dalším vybavením, které se 

musí pořídit, je aparatura. S tím je spojen i poplatek za autorská práva na hudbu (OSA a 

INTEGRAM), ten se platí jednou ročně. Tato autorská práva budou ošetřena přes Českou 

taneční organizaci, kde bude poplatek uhrazen. Po uhrazení tohoto poplatku je možné 

pouštět hudbu na lekcích, veřejných soutěžích či vystoupeních bez omezení. Další 

důležitou položkou jsou žíněnky a gymnastický koberec pro výuku akrobacie. Do 

počátečních výdajů bude zaneseno i pojištění odpovědnosti, které je odhadnuté na 3 000 

Kč ročně. Veškeré ceny jsou včetně DPH. 

Tabulka 13: Počáteční výdaje (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Propagace 2 807 Kč 

Zrcadla 35 960 Kč 

Aparatura 10 000 Kč 

Poplatek za autorská práva 1 500 Kč 

Žíněnky 33 246 Kč 

Gymnastický koberec 14 399 Kč 

Lékárnička 400 Kč 

Tiskárna 1 000 Kč 

Kancelářské potřeby 500 Kč 

Pojištění odpovědnosti 3 000 Kč 

Celkem 103 812 Kč 

Celkové výdaje činí 103 812 Kč. Jak již bylo zmíněno, veškeré tyto výdaje budou 

hrazeny z vlastních zdrojů. 



68 

 

4.9.2 Měsíční provozní výdaje 

V této kapitole budou nastíněny měsíční provozní výdaje na provoz studia. 

Hodinový pronájem tělocvičny činí 260 Kč a taneční studio využije zhruba 35 hodin 

měsíčně (v závislosti na počtu dní v měsíci). Mzda externího lektora činí 600 Kč za lekci. 

Je zde zahrnuto i zdravotní a sociální pojištění zakladatelky, za externího lektora není 

potřeba pojistné odvádět. Dále bude majitelka využívat k výkonu své práce mobilní 

paušál. 

Tabulka 14: Měsíční provozní výdaje (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Nájem + energie 9 100 Kč 

Mzdy 3 600 Kč 

Minimální záloha na zdravotní pojištění 2 189 Kč 

Minimální záloha na sociální pojištění 2 024 Kč 

Paušál na telefon 477 Kč 

Celkem 17 390 Kč 

4.9.3 Měsíční příjem 

Měsíční příjmy se budou odvíjet od návštěvnosti tanečního studia. Tuto návštěvnost 

lze bohužel jen odhadovat, a proto budou měsíční příjmy sestaveny ve třech variantách. 

Bude se jednat o variantu pesimistickou, realistickou a optimistickou. V případě, že 

v některé z variant vznikne zisk, jedná se vždy o hrubý zisk neočištěný od daně. 

U výpočtu měsíčních příjmů bude bráno v úvahu, že má měsíc 4 týdny. Pololetí v 

tanečním studiu pak trvá 5 měsíců. Dále také to, že lekce mají určitou kapacitu. Lekce 

akrobacie jsou omezeny na 20 osob.  Podle počtu členů v dané složce bude tedy možné 

přibrat zbytek osob z řad veřejnosti. Lekce Street Dance potom na 25 osob. V 

pesimistické variantě se bude počítat s tím, že lekce bude pravidelně v každé složce 

navštěvovat 6 lidí. V realistické variantě pak bude počítáno s 10 lidmi na lekci a v 

optimistické variantě s 20 lidmi na lekci. Co se týče otevřeného vstupu veřejnosti na 
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výuku akrobacie, bude se počítat, že v pesimistické variantě nepřijde žádný zákazník a v 

realistické přijdou 3 zákazníci. Co se týče optimistické varianty, zde budou už plné 

kapacity pro lekci akrobacie. V případě, že by tato varianta nastala v realitě a o lekce 

akrobacie by byl velký zájem, majitelka by uvažovala o otevření lekcí akrobacie výhradně 

pro veřejnost. 

Pesimistická varianta 

V této variantě se počítá s tím, že lekce bude navštěvovat vždy 6 osob. 

Tabulka 15: Pesimistická varianta měsíčních příjmů (Vlastní zpracování) 

Složka Počet osob Cena lekcí za měsíc Měsíční příjem celkem 

MINI 6 600 Kč 3 600 Kč 

DVK 6 600 Kč 3 600 Kč 

JVK 6 600 Kč 3 600 Kč 

HVK 6 600 Kč 3 600 Kč 

Měsíční příjmy celkem   14 400 Kč 

Jak lze vidět v tabulce č. 15, měsíční příjmy jsou o téměř tři tisíce korun menší, než 

jsou výdaje. To znamená, že je studio ve ztrátě. V následují tabulce budou znázorněny 

pololetní příjmy v pesimistické variantě. 

Tabulka 16: Pesimistická varianta pololetních příjmů (Vlastní zpracovaní) 

Složka Počet osob Cena za pololetí Pololetní příjmy 

MINI 6 3000 Kč 18 000 Kč 

DVK 6 3000 Kč 18 000 Kč 

JVK 6 3000 Kč 18 000 Kč 

HVK 6 3000 Kč 18 000 Kč 

Pololetní příjmy celkem   72 000 Kč 

V tabulce č. 16 jsou celkové pololetní příjmy v pesimistické variantě 72 000 Kč. 

To by znamenalo, že tyto příjmy nepokryjí celkové výdaje tanečního studia.  
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V této variantě by bylo studio ve ztrátě 14 950 Kč za pololetí. 

Realistická varianta 

V této variantě budeme počítat s tím, že lekce bude pravidelně navštěvovat 10 lidí 

a na lekce akrobacie budou navíc vždy chodit 3 lidé. 

Tabulka 17: Realistická varianta měsíčních příjmů (Vlastní zpracování) 

Složka Počet 

osob 

Počet lidí na lekci 

akrobacie navíc 

Cena lekcí 

za měsíc 

Cena 

jednorázového 

vstupu 

Měsíční 

příjem 

celkem 

MINI 10 - 600 - 6 000 Kč 

DVK 10 3 600 90 6 540 Kč 

JVK 10 3 600 90 6 540 Kč 

HVK 10 3 600 90 6 540 Kč 

Měsíční příjmy celkem      25 620 Kč 

Tabulka č. 17 poukazuje na fakt, že měsíční příjmy v realistické variantě dosahují 

25 620 Kč. To znamená, že jsou vyšší než měsíční provozní výdaje a v této chvíli vzniká 

zisk ve výši 8 230 Kč za měsíc. V následující tabulce budou znázorněny pololetní příjmy 

v této variantě. 

Tabulka 18: Realistická varianta pololetních příjmů (Vlastní zpracování) 

Složka Počet 

osob 

Počet lidí na lekcích 

akrobacie navíc (za 

pololetí) 

Cena za 

pololetí 

Cena 

jednorázového 

vstupu 

Pololetní 

příjmy 

MINI 10 - 3 000 - 30 000 Kč 

DVK 10 3 3 000 90 32 700 Kč 

JVK 10 3 3 000 90 32 700 Kč 

HVK 10 3 3 000 90 32 700 Kč 

Pololetní příjmy celkem     128 100 Kč 
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Dle tabulky č. 18 jsou pololetní příjmy v realistické variantě vyčísleny na 128 100 Kč. 

Vzhledem k tomu, že celkové výdaje za pololetí jsou nižší, vzniká zisk ve výši 41 150 

Kč. 

Optimistická varianta 

Optimistické varianta bude vycházet z toho, že lekce bude pravidelně navštěvovat 

20 lidí. 

Tabulka 19: Optimistická varianta měsíčních příjmů (Vlastní zpracování) 

Složka Počet osob Cena lekcí za měsíc Měsíční příjem celkem 

MINI 20 600 Kč 12 000 Kč 

DVK 20 600 Kč 12 000 Kč 

JVK 20 600 Kč 12 000 Kč 

HVK 20 600 Kč 12 000 Kč 

Měsíční příjmy celkem   48 000 Kč 

Měsíční příjmy zásadně převyšují výdaje, a tak v optimistické variantě vzniká 

měsíční zisk 30 610 Kč. Následně bude v tabulce č. 20 ukázán i pololetní vývoj. 

Tabulka 20: Optimistická varianta pololetních příjmů (Vlastní zpracování) 

Složka Počet osob Cena za pololetí Pololetní příjmy 

MINI 20 3000 Kč 60 000 Kč 

DVK 20 3000 Kč 60 000 Kč 

JVK 20 3000 Kč 60 000 Kč 

HVK 20 3000 Kč 60 000 Kč 

Pololetní příjmy celkem   240 000 Kč 

Celkové pololetní příjmy jsou v optimistické variantě 240 000 Kč. Po odečtení 

pololetních provozních výdajů vzniká zisk ve výši 153 050 Kč. 
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4.9.4 Cash flow za rok 2018 

V následující tabulce je zachyceno cash flow neboli peněžní tok, pro měsíce září až 

prosinec roku 2018. Tento peněžní tok je zachycen ve všech variantách příjmů. 

Tabulka 21: Cash flow za rok 2018 v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 

září–prosinec 

Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Nájem + energie 36 400 Kč 36 400 Kč 36 400 Kč 

Mzdy 14 400 Kč 14 400 Kč 14 400 Kč 

Minimální záloha na zdravotní 

pojištění 

8 756 Kč 8 756 Kč 8 756 Kč 

Minimální záloha na sociální 

pojištění 

8 096 Kč 8 096 Kč 8 096 Kč 

Paušál na telefon 1 908 Kč 1 908 Kč 1 908 Kč 

Výdaje celkem 69 560 Kč 69 560 Kč 69 560 Kč 

Příjmy celkem 57 600 Kč 102 480 Kč 192 000 Kč 

Cash flow - 11 960 Kč 32 920 Kč 122 440 Kč 

Jak můžeme vidět v tabulce č. 21, peněžní toky jsou zde propočítány 

v pesimistické, realistické i optimistické variantě. Co se týče pesimistické varianty, zde 

vzniká ztráta ve výši 11 960 korun za rok 2018. Zatím co výdaje v tomto roce dosahují 

69 560 Kč, příjmy jsou pouze 57 600 Kč. V případě této varianty navštěvovalo pravidelně 

studio 6 lidí. Pokud by tato situace reálně nastala, musely by se buď snížit výdaje 

tanečního studia anebo by se musela znovu provést kalkulace nové ceny za pololetí, což 

by v konečném důsledky znamenalo zvýšení této ceny. 

U realistické varianty se počítalo s 10 lidmi na lekci. K tomu by lekce akrobacie 

vždy navštěvovali 3 zákazníci, kteří nejsou členy tanečního studia. V tomto případě byly 

výdaje opět ve výši 69 560 Kč, ovšem celkové příjmy dosahovaly výše 102 480 Kč. To 

znamená, že za tento rok vznikl hrubý zisk ve výši 32 920 Kč. Tento fakt je vnímám 
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pozitivně a varianta se zdá jako reálná, ovšem je důležité poznamenat, že ve výdajích není 

započtena mzda zakladatelky, která vyučuje lekce Street Dance. 

V optimistické variantě se kalkulovalo s 20 osobami na lekci. V této variantě bylo 

dosaženo příjmů ve výši 192 000 Kč a stejných výdajů jako v předchozích variantách. 

Vznikl tím hrubý zisk ve výši 122 440 Kč.  

4.9.5 Plán příjmů a výdajů na období 2018-2020 

V následující tabulce je možné vidět plán příjmů a výdajů, který vychází 

z realistické varianty. Jedná se o příjmy a výdaje za 10 měsíců v letech 2019 a 2020, 

protože každé pololetí má z důvodu letních prázdnin 5 měsíců. V letech 2019 a 2020 lze 

vidět roční hrubý zisk ve výši 82 300 Kč. Pokud by se taneční studio udrželo, je možné 

předpokládat nárůst zákazníků, což by do budoucích let znamenalo i vyšší příjmy. Zisky 

budou sloužit jako odměna majitelky a dále budou využívány pro expanzi studia. 

Tabulka 22: Plán příjmů a výdajů na 3 roky (Vlastní zpracování) 

 2018 2019 2020 

Příjmy 102 480 Kč 256 200 Kč 256 200 Kč 

Výdaje 69 560 Kč 173 900 Kč 173 900 Kč 

Hrubý zisk 32 920 Kč 82 300 Kč 82 300 Kč 

Daň z příjmů 4 938 Kč 12 345 Kč 12 345 Kč 

Zisk po zdanění 27 982 Kč 69 955 Kč 69 955Kč 

4.9.6 Doba návratnosti 

Doba návratnosti je pro podnikatele velmi důležitá. Díky ní má lepší přehled o 

budoucích příjmech, a především o tom za jak dlouho se z mínusu začne dostávat do 

plusu, tedy že začne vydělávat. Budou zde uvedeny 2 výpočty doby návratnosti a oba 

budou vycházet z realistické varianty příjmů. První výpočet nebude zohledňovat časovou 

hodnotu peněz, ten druhý pak použije diskontní sazbu, která časovou hodnotu peněz 

reflektovat umožňuje. 
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První výpočet doby návratnosti bude spočítán jako počáteční investice vydělená 

měsíčním čistým příjmem (CF). Doba návratnosti pak vychází na 14,8 měsíců, tedy 

zhruba 1 kalendářní rok a 3 měsíce. Doba návratnosti je znázorněna i v tabulce č. 23. Je 

ovšem možné předpokládat, že se měsíční zisky budou postupně zvedat, tedy že doba 

návratnosti bude rychlejší. 

Tabulka 23: Doba návratnosti bez diskontu v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 0 1 2 3 

Roční CF - 103 812 - 75 830 - 5 875 + 64 080 

Kumulované CF - 103 812 27 982 69 955 69 955 

Druhý výpočet se týká diskontované doby návratnosti. Diskontní sazba byla 

stanovena ve výši 6 % po konzultaci s experty z oboru. Tato doba návratnosti bude 

vypočítána tak, že roční nediskontované CF bude vynásobeno diskontovaným faktorem. 

Výsledkem pak bude kumulované diskontované CF, které se vždy přičítá k ročnímu 

diskontovanému CF z předchozímu roku. Doba návratnosti v tomto případě vychází na 

17 měsíců a 3 dny. Tedy 1 kalendářní rok, 5 měsíců a 3 dny. U obou variant se 

přepočítává na měsíce z toho důvodu, že výuka probíhá pouze 10 měsíců v roce. 

Diskontovanou dobu návratnosti můžeme vidět znázorněnou v tabulce č. 24. 

Tabulka 24: Diskontovaná doba návratnosti v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 0 1 2 3 

Roční CF nediskontované - 103 812 27 982 69 955 69 955 

Diskontovaný faktor - 1

(1 + 0,06)
 

1

(1 + 0,06)2
 

1

(1 + 0,06)3
 

Roční CF diskontované - 103 812 - 77 414 - 15 154 + 43 582 

Kumulované 

diskontované CF 

- 103 812 26 398 62 260 58 736 
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4.10 Časový plán 

Tato kapitola definuje kroky, které je nezbytné udělat před samotným otevřením 

studia. Aby se vše stihlo včas, byl vytvořen časový plán. V následující tabulce lze vidět 

rozepsání časového plánu pro otevření tanečního studia. Je zde vždy popsána činnost, její 

začátek a doba jejího trvání. 

Tabulka 25: Časový plán (Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Doba trvání 

Podpis nájemní smlouvy 1.6.2018 1 den 

Založení živnosti 1.6.2018 1 den 

Objednávka žíněnek a zrcadel 15.6.2018 4–6 týdnů 

Objednávka gymnastického koberce 15.6.2018 4 týdny 

Objednávka letáků a plakátů 20.6.2018 7 dní 

Objednávka banneru vč. instalace 20.6.2018 14 dní 

Tvorba webových stránek 1.7.2018 4 dny 

Vytvoření skupiny na soc. síti 1.7.2018 1 den 

Roznášení letáků a plakátů 1.7.2018 7 dní 

Objednávka věcí pro chod studia 15.7.2018 10 dní 

Pojištění 1.8.2018 1 den 

Reklama v rozhlase 2.8. 2018 8 týdnů 

Příprava sálu 15.8.2018 2 dny 

Registrace tanečního studia a úhrada poplatků 

spojené s hudbou 

15.8.2018 1 den 

Zahájení náborů 20.8.2018 6 týdnů 

Otevření studia 3.9.2018 1 den 
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Celý časový plán bude nezvykle začínat podpisem nájemní smlouvy. To z toho 

důvodu, že při zakládání živnosti je tento dokument někdy vyžadován. Následně bude ten 

stejný den založena živnost. O 2 týdny později budou následovat objednávky vybavení 

pro výuku akrobacie a zrcadel. Zde bývá dlouhá doba dodání, ta se pohybuje kolem 

měsíce až měsíce a půl. 

Dále budou následovat činnosti, které se pojí s propagací studia. Takže se budou 

objednávat letáky, plakáty a banner, který bude viset u vstupu. S propagací se dále pojí i 

tvorba webových stránek a vytvoření stránky na sociální síti. Až budou vyhotoveny letáky 

a plakáty, budou umisťovány na veřejně přístupná místa v Rajhradě, Brně a okolních 

obcích. 

V půlce června je plánováno objednání zbytku potřebných věcí pro chod studia. 

Jsou to aparatura, lékárnička, tiskárna a kancelářské potřeby. Následně si v srpnu 

majitelka založí pojištění odpovědnosti a od 2. srpna začne místní rozhlas hlásit 

informace o novém tanečním studiu a náborech. Tyto nábory začnou 20. 8. 2018 a budou 

trvat až do konce září. Před tímto se musí ovšem připravit sál a majitelka musí uhradit 

poplatky spojené s hudbou. Slavnostní otevření studia se pak bude konat v pondělí 

3. 9. 2018.  

Veškeré tyto činnosti jsou vyobrazeny v Ganttově diagramu (Příloha č. 1). 

K vytvoření tohoto diagramu jsem využila programu GanttProject (33). 

4.11 SWOT analýza 

V této kapitole poslouží SWOT analýza k sumarizaci závěrů předchozích analýz a 

k poukázání na silné a slabé stránky budoucího podniku a také na jeho příležitosti a možné 

hrozby. 

Silné stránky 

➢ ojedinělá kombinace nabízených služeb, 

➢ znalosti ohledně fungování tanečního studia, 

➢ kvalifikovaní lektoři se zkušenostmi, 

➢ kontakty v tanečním prostředí, 

➢ absence přímé konkurence v rámci mikroregionu, 
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➢ umístění tanečního studia (blízko vlakového a autobusového nádraží). 

Slabé stránky 

➢ žádné předchozí zkušenosti s podnikáním, 

➢ prostory jsou v nájmu, nikoli ve vlastnictví, 

➢ závislost na dvou lektorech, přičemž každý vyučuje něco jiného. 

Příležitosti 

➢ být prvním studiem na trhu s novou kombinaci služeb, 

➢ možnost propagace při účastnění se soutěží, 

➢ možnost studování a zdokonalování tanečních technik, 

➢ spolupráce se školami či školkami, 

➢ v případě tržního úspěchu rychlá doba návratnosti investovaného kapitálu. 

Hrozby 

➢ tržní neúspěch (nezájem nebo nedostatek zákazníků), 

➢ problémy s pronájmem – ukončení pronájmu nebo zvýšení ceny, 

➢ nová konkurence, 

➢ možná ekonomická recese – klesající HDP, které zapříčiní nižší příjmy 

domácností, s čím se pojí menší ochota investovat do volnočasových aktivit. 

 Co se týče silných stránek, kombinace zde nabízených služeb je ojedinělá a je to 

jedna z nejsilnějších stránek tohoto studia. Velkou výhodou je i znalost ohledně 

fungování tanečního studia a několikaleté zkušenosti v oboru obou lektorů. Dále také to, 

že v okolí 12 kilometrů nepůsobí žádná přímá konkurence, která by mohla významně 

ohrozit start up studia. I umístění tanečního studia je dobré. Je hned u autobusového a 

vlakového nádraží, takže je zde skvělá dopravní dostupnost. I fakt, že je taneční studio 

v prostorech místního Sokolu lze brát jako výhodu. Denně zde projde mnoho lidí, kteří si 

mohou všimnout nového tanečního studia a případně ho začít navštěvovat. 

Slabou stránkou je absence předchozí podnikatelské činnosti a také to, že zmíněné 

prostory jsou v pronájmu. Tělocvična může tedy být upravována jen omezeně, nemůže 

zde být zřízena kancelář či recepce apod. Vzhled je aspekt, který do značné míry 

ovlivňuje klienty, a i když je budova po rekonstrukci a působí příjemným dojmem, 
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některé zákazníky by prostor mohl odradit. Poslední slabou stránkou je závislost na dvou 

lektorech, z nich každý vyučuje něco jiného a jeden lektor nemůže být zastoupený tím 

druhým. V případě dlouhodobých zdravotních problémů by tento fakt mohl způsobit 

studiu problémy. 

Co se týče příležitostí těch se studiu naskýtá hned několik. Takovou opravdu velkou 

příležitostí je být prvním tanečním studiem, které nabízí kombinaci taneční a akrobatické 

výuky. Dále to můžou být různé spolupráce se školami, propagace na soutěžích či 

veřejných vystoupeních. V případě uchycení na trhu se také počítá se ziskem a rychlou 

dobou návratnosti investovaného kapitálu. 

S každým podnikáním se pojí určité riziko. U tohoto typu podnikání je rizikem 

nedostatek zákazníků a celkové neuchycení na trhu. Což by znamenalo krach studia. Dále 

se mohou naskytnout problémy ohledně pronajímaného prostoru. Pronajímatel nám může 

dát výpověď nebo zvýšit cenu pronájmu. Riziko, s kterým se potká každý podnik, je 

konkurence. Pokud by vznikla dostatečně silná konkurence, studiu by tím mohly 

vzniknout nemalé problémy. Nesmí být ani opomenut fakt, že se jedná o službu, která 

není potřebná k životu. V případě, že by domácnosti měly nízké příjmy, nebudou tolik 

ochotny investovat do volnočasových aktivit. To pak zapříčiní nižší návštěvnost studia. 

Po zhodnocení je nutno podotknout, že silné stránky tohoto podnikatelského plánu 

převažují ty slabé. V případě, že bude dobře naloženo se silnými stránkami a budou 

patřičně využity příležitosti, je reálné dosáhnout stanoveného cíle a vybudovat dobře 

fungující, kvalitní a prosperující studio s dobrým renomé.  
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ZÁVĚR 

Důvod, proč jsem si vybrala toto téma bakalářské práce je, že se tanci věnuji 18 let 

a je to něco bez čeho si už nedokáži představit život. Už ve 4 letech jsem se začala věnovat 

tanci na základní umělecké škole. Zde jsem se 13 let věnovala baletu a moderním tancům 

a zakončila studium absolventurou. Tam jsem si poprvé uvědomila, že se chci tancem 

jednou živit. V roce 2007 jsem začala navštěvovat taneční skupinu se zaměřením na 

Street Dance. To bylo absolutním protikladem k tomu, co jsem doposud dělala a začalo 

mě to opravdu bavit. Postupným zdokonalováním jsem se dostala až na post lektora a 

dodnes v této taneční skupině působím jako lektor a tanečník. Předávat své zkušenosti 

jiným lidem mě natolik naplňuje radostí, že jsem se znovu utvrdila v tom, že to chci dělat 

celý život. Hlavním impulzem k psaní této práce byla tedy vášeň k tanci. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavení návrhu podnikatelského plánu pro 

založení tanečního studia. Dílčími cíli bylo pak vymezit hlavní teoretické poznatky 

související s tématem podnikatelský plán, zpracování výzkumu pomocí dotazníkového 

šetření a zaměřit se na analýzy obecného a oborového okolí podniku. Následně je 

vypracován samotný podnikatelský plán v návrhové části. 

V teoretické části byly vymezeny základní teoretické pojmy související 

s podnikatelským plánem jako podnik, podnikatel a podnikání. Dále zde byly popsány 

právní formy podnikání s důrazem na živnostenské podnikání. Největší část se věnovala 

samotnému podnikatelskému plánu. Je zde definováno, co podnikatelský plán je, jaký by 

měl být, a nakonec byla vybrána a popsána struktura tohoto plánu, tedy jak by měl 

vypadat a co všechno by měl obsahovat. 

Analytická část se zaměřuje na metody obecného a oborového okolí a na výsledky 

dotazníkového šetření. Prvně je zde uvedena SLEPT analýza, která vyhodnotila 

makroekonomické faktory. V sociální oblasti bylo blíže uvedeno místo a struktura 

obyvatelstva. Do této oblasti byl zařazen i průzkum trhu, který se zabývá dotazníkovým 

šetřením. Z tohoto šetření vyplynulo, že o službu by byl zájem. V analytické části jsou 

zmíněny stěžejní zákony a předpisy, které se pojí s výkonem této služby. Co se týče 

oborového prostředí podniku, zde byl využit Porterův model pěti sil. Tam jsou popsány 
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vyjednávací síly odběratelů a dodavatelů, hrozby vstupu nových konkurentů či substitutů, 

a především podrobná analýza stávající konkurence. 

Vlastní návrhy řešení pak obsahují samotný návrh podnikatelského plánu. Tento 

plán se drží struktury uvedené v teoretických východiscích práce. Začíná představením 

samotného podniku a pokračuje přes popsání podnikatelské příležitosti, popisu produktu 

až k marketingové strategii, kde je uvedena plánovaná propagace a s ní předpokládané 

výdaje. Následuje finanční plán, kde jsou propočítány příjmy i výdaje. Bohužel 

návštěvnost lze jen odhadovat, proto jsou příjmy počítány ve 3 variantách. A to 

v pesimistické, realistické a optimistické. Je zde uveden plán příjmů a výdajů a výpočty 

doby návratnosti, ty vycházejí z realistické varianty. Následně je uveden časový plán 

činností, které jsou potřeba udělat před otevřením tanečního studia. Tyto činnosti mají 

vždy uveden začátek a dobu trvání. Tyto doby počítají u některých činností s časovou 

rezervou. Na samotném konci je uvedena SWOT analýza, která shrnuje předešlé analýzy. 

Z výsledků této analýzy lze soudit, že silné stránky převažují nad slabými a při dobrém 

využití těchto silných stránek, lze vybudovat kvalitní a dobře fungující taneční studio. 
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FO  fyzická osoba 
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Příloha 1: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33) 
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Příloha 2: Dotazníkové šetření (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

NOVÉ TANEČNÍ STUDIO SE ZAMĚŘENÍM NA STREET DANCE 

V RAJHRADĚ 

Dobrý den, 

jmenuji se Nina Šmahelová a chodím na Vysoké učení technické v Brně. Tento dotazník 

poslouží k mé bakalářské práci, která se zabývá založením nového tanečního studia v 

Rajhradě. Prosím Vás tedy o vyplnění dotazníku a dovoluji si Vás požádat o pravdivé 

informace. Dotazník je zcela anonymní, nemusíte se tedy ničeho bát.  

Předem děkuji za vyplnění :) 

1. Jste? 

a) Žena 

b) Muž 

2. Zajímá vás sport, pohyb či zdravý životní styl? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Bydlíte v Brně, Rajhradě nebo jejich blízkém okolí? 

a) Ano 

b) Ne 

4. Ve které obci? 

5. Jaký je váš věk? 

a)  0-10 let 

b) 11-14 let 

c) 15-24 let 

d) 25-32 let 

e) Nad 32 let 

6. Máte děti ve věku od 3 do 15 let? 

a) Ano 

b) Ne 

7. Navštěvovalo by vaše dítě nové taneční studio se zaměřením na Street Dance? 

a) Ano
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b) Možná 

c) Ne 

8. Navštěvoval byste nové taneční studio se zaměřením na Street Dance? 

a) Ano 

b) Možná 

c) Ne 

9. Uvítal byste kdyby se zde vaše dítě mohlo naučit základní prvky akrobacie? 

a) Ano 

b) Ne 

10. Uvítal byste kdybyste se zde mohl naučit základní prvky akrobacie? 

a) Ano 

b) Ne 

11. Byl byste ochoten vozit vaše dítě za tímto zájmem do Rajhradu? 

a) Ano 

b) Možná 

c) Ne 

12. Byl byste ochoten dojíždět za tímto zájmem do Rajhradu? 

a) Ano 

b) Možná 

c) Ne 

13. Jak často byste chtěl, aby vaše dítě navštěvovalo taneční studio? 

a) 1x týdně 

b) 2x týdně 

c) 3x týdně 

d) Více jak 3x týdně 

14. Jak často byste chtěl navštěvovat taneční studio? 

a) 1x týdně 

b) 2x týdně 

c) 3x týdně 

d) Více jak 3x týdně 

15. V kterou denní dobu by vám nejvíce vyhovovalo navštěvovat taneční studio? 

a) 8-12
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b) 12-16 

c) 16-19 

d) 19-22 

16. Jakou cenu za pololetí jste ochotni zaplatit? 

a) Méně jak 1500 Kč 

b) 1500-2000 Kč 

c) 2000-2500 Kč 

d) 2500-3000 Kč 

e) Více než 3000 Kč 

17. Napadá vás ještě něco, co vám zde chybělo? Případně nějaká služba, kterou 

byste uvítal? 

 


