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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. 

Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na 

realizaci projektu. 

 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with processing business plan for foundation sport center. The 

goal is on the basis of made analysis of the external environment proposal to establish 

an appropriate project. 
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Úvod 

 

V dnešní době má snad každý z nás možnost podnikat. Mnozí o této myšlence uvažují a 

většina z nich dokonce začne připravovat a realizovat plány budoucího podniku, ale jen 

málo z nich svůj záměr uskuteční. V podmínkách tržní ekonomiky není jednoduché 

uspět, ale základním předpokladem je dobrá podnikatelská myšlenka, určení oboru a 

předmětu podnikání. Pro dosáhnutí svého záměru je navíc nezbytné stanovit si cíle, 

kterých chce podnikatel dosáhnout a za nimi neustále směřovat.  

 

Aby byl podnik úspěšný, musí mít vypracovaný kvalitní podnikatelský záměr, který mu 

bude sloužit jako nástroj pro vlastní řízení podniku a měl by navíc přesvědčit investory 

o vhodnosti poskytnutí potřebného kapitálu. Záměr má i další důležité funkce, mezi 

které patří plánování, stanovení životaschopnosti podniku ale také vymezení rizik, které 

mohou negativně ovlivnit průběh realizaci či ji dokonce úplně zastavit. Při vytváření 

záměru je také potřeba sestavit finanční plán, který určí kapitálovou náročnost na 

realizaci, možnosti financování a efektivnost dané investice. 

 

Diplomová práce se zabývá možností založení sportovního centra, jehož součástí bude 

relaxační zóna. V dnešním moderním světě je navštěvování fitness velice populární a 

zákazníci požadují stále širší nabídku sportů s doprovodnými službami jako je 

poradenství v oblasti výživy, využití osobního trenéra a nové druhy sportovních aktivit. 

V tomto oboru je také ale vysoká konkurence a proto je třeba stále sledovat nové trendy 

na trhu, chování konkurence a přání zákazníků. Jedině tak může nový podnik obstát na 

trhu a být úspěšný. 

 

Práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou vypracovány teoretické poznatky 

potřebné k vysvětlení základních pojmů souvisejících s danou problematikou. V tomto 

případě je to především vysvětlení základních definic podnikání a jeho právních forem. 

Dále je zde definován podnikatelský záměr s doporučeným postupem a potřebnými 

náležitostmi. Součástí teoretické části je také popis finančního plánu projektu, jeho 

předpokládaná návratnost a analýza rizik. 
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Druhá část je zaměřená na současnou situaci na trhu, kam hodlá podnik vstoupit. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vznik společnosti, je vypracována analýza vnějšího 

okolí. V tomto případě bude vypracována SLEPT analýza a Analýza Porterova modelu 

konkurenčních sil.    

 

Na základě získaných informací bude zpracována třetí část zahrnující návrh na založení 

společnosti. Součástí bude stanovení předpokládaných výdajů související s plánovanou 

investicí a zpracování finančních výkazů na tříleté období provozu centra. V rámci této 

části budou také uvedena rizika, která mohou ovlivnit průběh projektu nebo ho dokonce 

ukončit.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra, 

jehož součástí bude relaxační zóna. V této části budou vymezeny cíle, metody  a 

přínosy diplomové práce. 

 

 Cílem diplomové práce je sestavit vhodný návrh na realizaci projektu. Základem 

úspěšného projektu je sestavení analýzy vnějšího okolí, pro účely této práce bude 

vypracována SLEPT analýza a analýza oborového okolí. Na základě toho bude 

vypracován návrh, jehož součástí bude stanovení předpokládaných výdajů na realizaci 

projektu, marketingový a finanční plán a stanovení rizik, které mohou ovlivnit průběh 

realizace. 

 

Diplomová práce je zaměřena na oblast sportovních aktivit. Vzhledem k vysoké 

konkurenci je nutné nabídnout kvalitní služby a snažit se odlišit od ostatních. Plánované  

centrum bude zaměřeno především na moderní lekce uspokojující náročné klienty, dále 

bude využívat přístroje které jsou novinkami ve fitness a nabízet poradenství v oblasti 

výživy a sportu.  

 

Práce bude sloužit jednak jako podklad pro teoretické poznatky související se 

zpracováním podnikatelského záměru a následným založením podniku. Navíc přinese i 

praktické využití v případě realizace projektu.    
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2 Teoretická východiska 

 

Tato část práce se zabývá vysvětlením teoretických poznatků, které souvisí 

s vypracováním podnikatelského záměru a následným založením společnosti.   

 

 

 

2.1 Podnikání 

„Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 1 

 

Aby byla správně pochopena předchozí definice, je nutné vysvětlit pojmy, v ní 

uvedeny: 

� soustavnost – činnost je nutné provádět pravidelně, opakovaně ne pouze 

příležitostně; 

� samostatnost – fyzická osoba vystupuje osobně, právnická osoba jedná jménem 

svého statutárního orgánu; 

� vlastní jméno – fyzická osoba provádí právní úkony vlastním jménem a 

příjmením, právnická osoba svým názvem tedy obchodní firmou; 

� vlastní odpovědnost – podnikatel, tedy fyzická a právnická osoba, musí nést 

všechna rizika, která jsou zapříčiněna vlastním rozhodnutím;  

� dosažení zisku – cílem podnikatelské činnosti je dosažení zisku, na však 

pokaždé bývá jeho výsledkem. (6) 

 

 

2.1.1 Cíle podnikání 

Důvodů,  proč začít podnikat může být mnoho, ale pokud podnikatel chce daných cílů 

dosáhnout, musí je konkretizovat a promítnout do cílů podnikatelské činnosti.  

 

 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1. 1. 2008. s. 8. 
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Mezi základní cíle patří: 

� zisk jako přebytek výnosů nad náklady; 

� tržní hodnota podniku neboli cena, za kterou je možné podnik prodat; 

� maximalizace hodnoty podniku, tedy součet hodnoty majetku vlastněné 

podnikem. (6) 

 

 

 

2.2 Podnikatel 

„Podnikatelem je: 

� osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

� osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

� osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů; 

� osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ 2 

 

Aby byl podnikatel úspěšný, potřebuje dva nezbytné předpoklady: 

� podnikavost: rozumíme ji jako vlastnost, jenž vyjadřuje předpoklady člověka, 

aby podnikal. V případě, že má člověk tuto vlastnost vyvinutou, je nazýván 

podnikavým. Tato vlastnost bývá vrozená, ale je možné si ji i získat; 

� úspěch: můžeme ho chápat jako očekávání, že dosáhneme cíle, který jsme si 

naplánovali. Patří mezi hlavní podněty, které pohánějí člověka k dalšímu 

podnikání. Také se značí jako pozitivní prožitek, který vyvolává potřebu po 

dalším úspěchu. (6) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1. 1. 2008. s. 8. 
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2.3 Podnik 

„Podnik je definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu sloužit.“ 3  

 

 

2.3.1 Člení podniků podle doporučení Evropské komise 

Členění podle doporučení Evropské komise má význam pro podporu malých a středních 

podniků.  

 

„Malé a střední podniky, které se ucházejí o podporu podnikání, musí splňovat čtyři 

kritéria: 

� počet zaměstnanců; 

� roční obrat; 

� výše aktiv; 

� nezávislost.“ 4 

 

Podle tohoto členění se děli podniky následovně: 

� Mikropodniky: nejvýše 10 zaměstnanců, roční obrat maximálně 2 mil. EUR, 

aktiva nižší než 2 mil. EUR; 

� Malé podniky: 11 až 50 zaměstnanců, roční obrat nejvýše 10 mil. EUR, aktiva 

nižší než 10 mil. EUR; 

� Střední podniky: : 51 až 250 zaměstnanců, roční obrat maximálně 50 mil. EUR, 

aktiva nejvýše 43 mil. EUR; 

� Velké podniky: více než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil. EUR, 

aktiva nad 43 mil. EUR. (6) 

 

 

 

                                                 
3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 1. 1. 2008. s. 8. 
4 SRPOVÁ J. A ŘEHOŘ V. Základy podnikání. 2010. s. 36-37. 
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2.4 Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikatelské činnosti je nezbytné se rozhodnout, jaký typ právní formy 

podnikání je pro danou činnost vhodný. V případě zvolení určitého typu je možné toto 

rozhodnutí v budoucnu změnit, to ale přináší dodatečné komplikace a náklady, kterých 

je možné se vyhnout správným rozhodnutím. (5) 

 

„Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: 

� podnikání fyzických osob; 

� podnikání právnických osob.“ 5 

 

 

2.4.1 Podnikání fyzických osob 

„Jedná se o: 

� osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

živnostenský list nebo koncesní listinu; 

� osoby zapsané v obchodním rejstříku; 

� osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu; 

� soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci.  

 

Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, 

podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem.“ 6  

 

 

2.4.2 Podnikání právnických osob 

„Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby: 

� osobní společnosti, 

� kapitálové společnosti, 

� družstva.“7 

 

                                                 
5 VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 73. 
6 tamtéž, s. 74. 
7 tamtéž, s. 74.  
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Osobní společnosti 

„U osobních společností se předpokládá osobní účast podnikatele na řízení společnosti a 

zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti.“ 8 Patří sem: 

 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejnou obchodní společnost zakládají minimálně dvě osoby, které ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. U nás se považuje za druhou 

nejčastější formu podnikání u malých a středních podniků. U fyzické osoby je nezbytné 

splnění všeobecné podmínky provozování živnosti bez ohledu na to, jaký předmět 

podnikání si zvolí.  Zisk se dělí rovným dílem, statutární orgán tvoří všichni společníci. 

(6) 

 

Výhody: 

� Není stanoven počáteční kapitál. 

� Jednoduchý přístup k cizímu kapitálu. 

� Společník může celkem snadno vystoupit ze společnosti. 

� Věrohodnost vzhledem k neomezenému ručení společníků. 

� Celý zisk se dělí mezi společníky a je zdaněn pouze daní z příjmů fyzických 

osob. (7) 

 

Nevýhody: 

� Společnost může být založena jenom za účelem podnikání. 

� Společnost musí založit nejméně dva společníci. 

� Při řízení společnosti mohou nastat rozpory. 

� Osobní rizika souvisejí s neomezeným ručením společníků. 

� Společníci mají navzájem zákaz konkurence. 

� Problémy souvisejí se zánikem společníka. 

� Vysoké sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob, pokud má společnost 

vysoké zisky. (7) 

 

 
                                                 
8 VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 74. 
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Komanditní společnost 

Řadí se mezí osobní společnosti smíšeného typu. Společnost zakládá minimálně jedna 

osoba, která ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementář), a 

minimálně jedna osoba, která ručí do výše svého nesplaceného vkladu (komanditista). 

V případě, že je v názvu společnosti uvedeno jméno komanditisty, potom právě on ručí 

za závazky jako komplementář. U komplementáře je nutné, aby splnil všeobecné 

podmínky provozování živnosti, a to bez ohledu na to, jaký předmět podnikání si zvolí. 

Statutární orgán tvoří komplementáři.  V České republice není tato forma podnikání 

příliš obvyklá. (6) 

 

Výhody: 

� Komplementář nemusí vložit žádný počáteční vklad, pro komanditisty je určen 

ve výši minimálně 5000 Kč. 

� Komanditistovi je umožněno prohlížení účetních knih a je mu dovoleno zmocnit 

auditora pro kontrolu účetní závěrky. 

� Zisk je rozdělen na základě společenské smlouvy mezi komanditisty a 

komplementáře. 

� Komanditista nemá zákaz konkurence. 

� V jistých případech je možné komanditní společnost změnit na veřejnou 

obchodní společnost, aniž by byla provedena likvidace. (7) 

 

Nevýhody 

� Vznik společnosti je náročný především z administrativního hlediska, jelikož je 

nezbytné sepsání společenské smlouvy.  

� Společenská smlouva se může měnit pouze v případě, že s tím souhlasí 

komanditisti a komplementáři. 

�  Komplementáři ručí neomezeně. 

� Mohou vznikat neshody mezi komplementáři a komanditisty, jelikož nenesou 

stejnou výši možných rizik. 

� Komanditisti musí zisk zdanit daní z příjmů právnických osob a ten pak navíc 

zdanit srážkovou daní při vyplácení. (7) 
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Kapitálové společnosti 

„Společníci, zakladatelé, mají pouze povinnost vnést vklad, jejich ručení za závazky 

společnosti je buď omezené, nebo žádné.“ 9 Mezi kapitálové společnosti patří: 

 

Společnost s ručením omezeným 

Tento druh společnosti je jednou z nejmladších a zároveň nejrozšířenějších forem 

obchodních společností. Základní kapitál společnosti tvoří vklady společníků a jeho 

výše je stanovena společenskou smlouvou (minimálně 200 000 Kč a každý společník 

minimálně 20 000 Kč). Společníci odpovídají za závazky společnosti ve výši 

nesplacených vkladů společně a nerozdílně do doby, než dojde k úplnému zaplacení 

vkladů a zápisu do obchodního rejstříku. Společnost odpovídá za porušení závazků 

celým svým majetkem. Společnost může zakládat jedna fyzická nebo právnická osoba, 

maximálně však může mít 50 společníků. Ke vzniku společnosti je nezbytná 

společenská smlouva, která představuje základní dokument společnosti. Společnost je 

povinná vytvářet rezervní fond. Statutární orgán tvoří jednatelé, kteří jsou zvoleni 

valnou hromadou, ta tvoří nejvyšší orgán. Dozorčí rada může být určena podle 

ustanovení společenské smlouvy. (6) 

 

Výhody: 

� Společníci ručí za své závazky omezeně. 

� Souhlas všech společníků je nezbytný pouze ve výjimečných případech. 

� Vklad do společnosti může být i nepeněžitý. 

� Zisk společníků jako fyzických osob nepodléhá pojistnému sociálnímu pojištění. 

� Vklad je možné splatit do pěti let (než bude podán návrh na zápis do obchodního 

rejstříku, musí být splaceno minimálně 30 % každého vkladu, v úhrnné výši 

všech vkladů alespoň 100 000 Kč). 

� Zákaz konkurence se vztahuje pouze na jednatele, u ostatních společníku to lze 

stanovit na základě společenské smlouvy. 

� Společnost může získat slevu na dani z vyplacených podílů na zisku. (7) 

 

 

                                                 
9 VEBER, J. a SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 74. 
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Nevýhody: 

� Společníci musí vložit základní kapitál. 

� Vznik a chod společnosti je náročný především z administrativního hlediska 

(musí se svolávat valná hromada, ze které musí být prováděn zápis). 

� Společnost se jeví jako méně věrohodná v porovnání s osobními obchodními 

společnostmi nebo akciovými společnostmi. 

� Zisk společnosti je zdaněn nejdříve daní z příjmů právnických osob, a ty jsou 

pak ještě zdaněny srážkovou daní při jejich vyplácení. (7) 

 

Akciová společnost 

Akciová společnost je obvykle založena za účelem podnikání, je ale možné založení i 

pro jiné účely. Akciová společnost se řadí mezi nejstarší kapitálové právní formy 

podnikání. Kvůli své náročnost ale nebývá příliš obvyklá u malých a středních firem. 

Založení společnosti je možné dvěma způsoby a to s veřejnou nabídkou akcií (základní 

kapitál minimálně 20 000 000Kč) nebo bez veřejné nabídky akcií (základní kapitál 

minimálně 2 000 000 Kč). Základní kapitál se rozděluje na určitý počet akcií ve 

stanovené jmenovité hodnotě. Společnost ručí celým svým majetkem, akcionář za 

závazky společnosti neručí. Společnost může zakládat jedna právnická osoba nebo dvě 

fyzické osoby. Stanovy tvoří základní dokument společnosti. Představenstvo tvoří 

nejvyšší orgán společnosti, valná hromada volí a odvolává členy představenstva. (6) 

 

Výhody: 

� Akcionáři neručí za závazky společnosti. 

� Mají dobrý přístup ke kapitálu. 

� Obchodní partneři vnímají tuto formu velmi pozitivně z hlediska 

důvěryhodnosti. 

� Polovinu daně, která je sražena z vyplácených dividend, je možné uplatnit jako 

slevu na dani společnosti. 

� Vyplacené dividendy nepodléhají pojistnému sociálnímu pojištění. (6) 
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Nevýhody: 

� Nezbytný základní kapitál je ve značné výši. 

� Založit společnost mohou minimálně dvě fyzické osoby. 

� Právní úprava je velice komplikovaná a omezuje. 

� Náročné je založení a řízení společnosti především z administrativního hlediska. 

� Platí zde povinnost sestavovat výroční zprávy společnosti. 

� Účetní závěrka se musí ověřovat auditorem a údaje z ní se musí zveřejňovat. 

� Členové představenstva mají zákaz konkurence. 

� Zisk společnosti se musí nejdříve zdanit daní z příjmů právnických osob a ty 

jsou ještě zdaněny srážkovou daní vyplacené dividendy ze zisku. (7) 

 

 

Družstvo 

Družstvo je společností, které je zakládáno jednak za účelem maximalizace zisku, ale 

také kvůli svépomoci, vzájemné podpoře svých členů, a proto se zde prolínají sociální i 

hospodářské potřeby. Družstvo je společnost neuzavřeného počtu osob, ale minimální 

počet je stanoven na pět členů. To neplatí, pokud jeho členy tvoří alespoň dvě právnické 

osoby. Za závazky ručí společnost celým majetkem, členové neručí vůbec. Základní 

kapitál je stanoven v minimální výši 50 tisíc Kč, polovina musí být splacena, než je 

podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Orgány družstva tvoří členská schůze, 

představenstvo a kontrolní komise. Stanovy tvoří základní dokument družstva. U nás 

není tato forma právnické osoby příliš rozšířená. (6) 

 

Výhody: 

� Členové za závazky neručí vůbec. 

� Výše základního kapitálu je celkem nízká. 

� Pro přijetí nového člena je nutná pouze přihláška, vystoupení z družstva je také 

jednoduché. 

� Podíly nejsou sníženy o pojistné sociálního pojištění. (7) 
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Nevýhody: 

� Členové představenstva a kontrolní komise mají zákaz konkurence. 

� Společnost vytváří nedělitelný fond. 

� Zisk družstva se zdaní daní z příjmů právnických osob a dále jsou pak zdaněny 

srážkovou daní její vyplacené podíly. (7) 

  

 

 

2.5 Kritéria volby právní formy 

Právní forma podnikání se může volit podle celé řady kritérií.  Některá z nich jsou 

všeobecná, jiná jsou závislá na zvoleném druhu činnosti. Pro výběr vhodné formy 

podnikání bývá často rozhodující minimální velikost základního kapitálu, kterou 

vyžaduje zákon. (7) 

 

Proto je nutné si uvědomit, že: 

� komanditní společnost má stanoven minimální vklad komanditisty na 5 000 Kč, 

� společnost s ručením omezeným na 200 000 Kč, 

�  akciová společnost na 2 000 000 Kč. (7) 

 

Před rozhodnutím o vhodné formě podnikání je nezbytné vzít v úvahu i další 

skutečnosti: 

� minimální počet osob při založení –podnikání se společníky, nebo samostatné 

podnikání; 

� podmínky pro založení – předpokládané výdaje a nezbytné formální náležitosti; 

� míru právní regulace – nejméně je v případě fyzických osob, naopak nejvíce u 

akciové společnosti; 

� zda podnikatel ručí za závazky či nikoliv a v jaké výši. (7) 
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Doporučuje se zvážit i další hlediska: 

� rozsah podnikání – v případě, že si chce podnikatel pouze přivydělat, nemusí 

zakládat komplikovanou právnickou osobu; 

� obor činnosti – u některých oborů jsou stanoveny zákonem určité požadavky, 

jenž jsou nezbytné dodržet; 

� míru odpovědnosti  –  rozhodnutí, zda investovat do podnikání celý svůj 

majetek, který bude zdrojem dlouhodobých příjmů; 

� míru zdanění zisku – zda bude zisk podléhat dani z příjmů právnických osob 

nebo dani z fyzických osob; 

� požadavky účetnictví a účetní závěrky – volba mezi daňovou evidencí a 

podvojným účetnictvím, nutnost povinného auditu účetní závěrky. (7) 

 

 

 

2.6 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr umožňuje posoudit, zda je plánovaný projekt reálný a 

životaschopný především tam, kde je potřebný cizí kapitál. V tomto případě je tedy 

nutné, aby byl projekt vypracován kvalitně a přesvědčil investory o výhodnosti 

poskytnutí úvěru. (6) 

 

 

2.6.1 Obsah podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr nemá závaznou strukturu, ale neměly by v něm chybět následující 

části: 

 

Realizační resumé 

V realizačním resumé by měly být základní informace o společnosti: 

� název a sídlo firmy, telefon, e-mail a kontaktní osoby; 

� strategie a zaměření společnosti na dalších 3 až 5 let; 

� popis produktů a služeb, které souvisí s projektem; 

� zhodnocení hlavních zaměstnanců v podniku a jejich zkušeností; 

� finanční předpoklady. (1) 
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Charakteristika podniku a její cíle 

Tato část podnikatelského záměru se zaměřuje na hlavní cíle a strategie podniku. 

Zabývá se minulostí, přítomností i budoucím chováním firmy.  Měla by tedy obsahovat: 

� historii podniku; 

� popis služeb a produktů související podnikatelským záměrem; 

� cíle a strategie společnosti. (1) 

 

Organizační řízení a manažerský tým 

 Této části podnikatelského záměru musí popisovat: 

� organizační strukturu podniku; 

� klíčové zaměstnance na vrcholových pozicích; 

� odměňování a motivaci zaměstnanců; 

� cíle a záměry podniku z dlouhodobého hlediska; 

� způsob řízení společnosti. (1) 

 

Vyhodnocení technicko-ekonomické studie 

Výsledky a závěry této části souvisejí především s: 

� analýzou konkurence na působících trzích; 

� výrobou a poskytováním služeb souvisejících s podnikatelským záměrem; 

� marketingovým plánem; 

� zvolenou technologií, rozsahem a umístěním výrobní jednotky, 

� zaměstnanci; 

� ekonomickými a finančními analýzami a záměry; 

� předpokládanými riziky. (1) 

 

Výsledky finančně-ekonomické analýzy 

Tato část podnikatelského záměru je nezbytná z hlediska posouzení ekonomické 

výhodnosti záměru. Patří sem především doba návratnosti investice, čistá současná 

hodnota, rentabilita, vnitřní výnosové procento a index rentability. (1) 
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Shrnutí a závěry 

V této části musí být vymezeno shrnutí jednotlivých aspektů a plán realizace projektu 

z časového hlediska. Měly by se tedy obsahovat: 

� cíle projektu ze strategického hlediska; 

� očekávaný úspěch, stanovení finančních prostředků a jednotlivé podíly;  

� stanovení plánovaného zahájení a doby výstavby, dále pak určení termínů pro 

vynaložení finančních prostředků. (1) 

 

Přílohy 

V této části bývají obvykle uvedeny výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, 

výkazy zisků a ztrát, rozvaha, peněžní toky a další. (1) 

 

 

2.6.2 Zásady podnikatelského záměru 

Správně vypracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky a být 

tedy: 

� inovativní - přesvědčit zákazníka o tom, že danou službou uspokojíme jeho 

potřeby lépe než konkurence. 

� stručný a srozumitelný - délka podnikatelského záměru by neměla přesahovat 

50 stran, vyjadřování by mělo být jednoduché a závěry stručné. 

� logický a přehledný - informace v záměru by měly být podloženy a logicky na 

sebe navazovat. Neměly by chybět grafy a harmonogram realizace. 

� pravdivý a reálný - samozřejmostí je uvádět veškeré informace pravdivě a 

reálně. 

� respektující rizika - v podnikatelském záměru nesmí chybět vymezení rizik, 

protože v každém projekt nějaká rizika existují. Pokud se s riziky počítá od 

začátku je možné je eliminovat a zároveň se zvyšuje věrohodnost záměru. (6) 
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„Každý projekt se skládá z určitých částí, a to od identifikace myšlenky až po uvedení 

projektu do provozu, což je možné chápat také jako sled čtyř fází: 

� předinvestiční; 

� investiční; 

� provozní; 

� ukončení provozu a likvidace.“10 

 

V každém projektu je nutné dbát na všechny fáze, přičemž největší význam má fáze 

předinvestiční. Je to dáno především tím, že úspěch nebo i neúspěch závisí především 

na získaných informacích a poznatcích technicko-technologické, finanční, marketingové 

a ekonomické povahy.(1) 

 

 

 

2.7 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

Cílem tvorby analýz je identifikace současného stavu podniku a následné určení 

budoucí strategie.  Společnost by poté měla být schopna vypracovat takovou strategii, 

která bude efektivně reagovat na neustálé změny ve svém okolí. (4)  

 

Při tvorbě analýz je vhodné rozlišit analýzy zaměřené na vnější prostředí a vnitřní 

prostředí a doporučuje se využít běžně používaných analytických nástrojů (SWOT 

analýza, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil). (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FOTR J. a SOUČEK I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 16. 
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2.7.1 SLEPT analýza 

„SLEPT analýza je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužícího k identifikaci a 

zkoumání externích faktorů. Zkratka má sice svůj původ v anglických termínech 

vymezujících oblasti zájmu externí analýzy, avšak v tomto případě „sedí“ na zkratku i 

české termíny.“ 11  Mezi základní faktory analýzy patří: 

 

Sociální faktory  

Zabývají se především strukturou a vývojem obyvatelstva, trhem práce, životním stylem 

a vzděláním. Z pohledu marketingu jsou to zejména postoje zákazníků, konkurence, 

dodavatelů a zaměstnanců. Dále se pak zaměřuje na životní styl a úroveň cílové 

skupiny. (2)   

 

Legislativní faktory 

Zahrnují zejména zákony, roli státu v podnikání, práci soudů, daňové zákony. (3) 

 

Ekonomické faktory 

Patří sem makroekonomické ukazatele, jako je např. HDP, nezaměstnanost, míra 

inflace, dále pak státní podpora, přímé a nepřímé daně. (3) 

 

Politické faktory 

Jsou zaměřené na legislativu dané země, politické postoje k podnikání, politickou 

stabilitu země. (3) 

 

Technologické faktory 

Jsou pro podnikání zásadním faktorem a znázorňují vývoj technologií a internetu, jaké 

je jeho pokrytí, rychlost, přenosová kapacita, digitalizace televizí, rozvoj mobilních sítí 

dále související technologie a aplikace. (2) 

 

 

 

 

                                                 
11  KORÁB V. a PETERKA J. a REŽŇÁKOVÁ M. Podnikatelský plán. 2008. s. 48   
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2.7.2   Porterův model konkurenčního prostředí  

Porterův model zkoumá konkurenty ovlivňující daný podnik a rivalitu na trhu. Podle 

Portera závisí charakter a stupeň konkurence na následujících 5 konkurenčních oblastí, 

které jsou zobrazeny na následujícím obrázku: 

 

 

 

Obr. 1: Porterův model konkurenčních sil (zdroj: Převzato z: 

<http://www.vlastnicesta.cz/originaly/kategorie/96_113_original.jpg> 

 

 

Konkurenční rivalita 

Vyjadřuje stávající konkurenci na trhu, v níž daná osoba podniká nebo v budoucnu 

plánuje podnikat. (3) 

 

Potenciální noví konkurenti  

V této oblasti jsou pak naopak konkurenti, kteří na námi zvolený trh teprve vstupují 

nebo plánují vstoupit. Poté budou konkurovat naší společnosti. (3) 
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Dodavatelé  

Hrozba plyne ze situace, kdy máme zajištěného jednoho či malé množství dodavatelů, ti 

pak mohou zvyšovat ceny a určovat si podmínky. (3) 

 

Odběratelé   

Jedná se o možné riziko plynoucí ze situace, kdy se náš odběratel rozhodne pro jiného 

dodavatele, nebo si bude služby či produkty od nás dodávané zajišťovat pomocí 

vlastních sil. Z tohoto důvodu je vhodné si odběratelů zajistit co nejvíce. (3) 

 

Náhradní (nové) výrobky  

Vyjadřuje možné riziko související s produkty na trhu, které jsou těm našim velice 

blízké a pohybují se kolem ceny produktů na daném trhu. Tyto produkty nám stávající 

svým způsobem nahrazují. (3) 

 

 

 

2.8 Marketingový plán 

Marketing vyjadřuje snahu ovlivňovat trh s využitím vhodných nástrojů, tak aby bylo 

dosaženo stanoveného cíle. Jakmile budou získány potřebné informace, měla by 

následovat marketingová strategie vycházející ze stanovených cílů. (7) 

 

„Marketingová strategie v zásadě řeší tři okruhy problémů: 

� výběr cílového trhu, 

� určení tržní pozice produktu, značky, 

� rozhodnutí o marketingovém mixu.“ 12 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 SRPOVÁ J. a ŘEHOŘ V. Základy podnikání. 2010. s. 196. 
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2.8.1    Marketingový mix 

Marketingový mix vyjadřuje soubor vnitřních činitelů v daném podniku, jenž mohou 

ovlivňovat chování spotřebitelů. (8)   

 

Cílem marketingového mixu je dosažení cílů stanovených podnikem a pomáhá při 

rozhodování o produktech a jejich následnou realizací. Mezi základní oblasti patří 

produkt, cena, podpora prodeje a místo. (1) 

 

Produkt  

Analyzuje produkty a služby a zjišťuje očekávané uplatnění na trhu. Je vhodné 

rozhodnout, zda se společnost zaměří na konkrétní výrobek či službu nebo bude nabízet  

větší množství produktů. S produktem souvisí i otázka kvality, návrh výrobků, balení, 

servis, záruky apod. (1) 

 

Cena 

Při sestavování cen je nutné určit veškeré náklady spojené s daným produktem, 

porovnání našich cen s konkurencí, slevy, různé akce a reakci zákazníků na změny a 

různé úrovně cen. (3) 

 

Podpora prodeje 

Zjistit možnosti a způsoby pro efektivní zajištění informovanosti o našem novém 

produktu tak, aby byla zajištěna vysoká poptávka. Do této oblasti patří především 

propagace a reklama, osobní prodej atd. (1) 

 

Distribuce (místo) 

Zde se rozhoduje o vhodném způsobu dodání našich produktů k zákazníkovi. S tím 

souvisí i dodací podmínky, řízení zásob a ochrana přepravovaného zboží. (3) 

 

 

 



32 
 

2.9 Finanční plánování 

Finanční plánování se zaměřuje na určování finančních cílů a způsobu financování 

podniku. Cíle, kterých má byt dosaženo, by měly být stanoveny buď vlastníky podniku, 

nebo by měly vycházet ze strategických záměrů společnosti. Finanční plán se sestavuje 

na 1 rok a měl by být připraven s dostatečným předstihem. (6) 

 

Finanční plán je nezbytnou součásti podnikatelského záměru a vyjadřuje jeho reálnost. 

Finanční plán musí obsahovat počáteční rozvahu, plán výnosů a nákladu, 

předpokládaný výkaz zisku a ztráty, rozvahu a cash flow. Obvykle tvoří i výpočet bodu 

zvratu, hodnocení efektivnosti a plán financování. (6) 

  

„Struktura finančního plánu obvykle sestává: 

� z plánu investic – určení předpokládaného rozsahu realizace investiční činnosti a 

zdrojů jejího zabezpečení (vlastní zdroje, úvěry, leasing); 

�  plánování výnosů a nákladů vyplývajících z provozní činnosti firmy.“ 13   

 

 

 

2.10  Analýza efektivnosti investic 

„Investice je chápána jako vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou 

očekávány v dalším budoucím období.“ 14 Investice je součástí dlouhodobého 

rozhodování podniku a má zásadní vliv na efektivnost firmy i její budoucí vývoj. Při 

plánování budoucích investic je rozhodujícím kritériem doba splácení dané investice a 

její výnosnost. Za nejlepší investici se považuje ta, která má vysokou výnosnost a 

krátkou dobu splatnosti, a zároveň má velmi nízká rizika. (5) 

 

 

 

 

 

                                                 
13 SRPOVÁ J. a ŘEHOŘ V. Základy podnikání. 2010. s. 156. 
14 SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. 2001. s. 139. 
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2.10.1 Doba návratnosti investic  

„Doba návratnosti investic ukazuje takovou dobu, za kterou tok výnosů přinese hodnotu 

rovnající se původním nákladům na investici. Pokud jsou výnosy každoročně stejné, 

pak se náklady na investici vydělí ročním Cash flow.“15 

V případě, že jsou výnosy každý rok rozdílné, pak se doba úhrady určuje postupným 

přičítáním ročních hodnot cash flow tak dlouho, až se kumulované částky CF rovnají 

investičním nákladům. (5) 

 

 

 

2.11  Riziko podnikatelského záměru 

Realizace projektu může být spojena s nepříznivými dopady na podnik, kdy projekt 

neprobíhá tak, jak bylo plánované, to může být způsobeno několika faktory: 

� Podnikatelský záměr byl vypracován příliš optimisticky. 

� Podnik zvolil místo, které není vhodné pro daný předmět nebo obor podnikání, 

například zde může značně převažovat nabídka nad poptávkou. 

� Mohou nastat situace, buď se kterými se nepočítalo, nebo naopak očekávané 

události nenastanou, a to bude znamenat snížení předpokládané výhody. 

� Neočekávané vlivy vnějšího okolí, které mohou snížit nebo dokonce zastavit 

realizaci projektu. (1) 

 

Rizika je možné analyzovat buď pomocí analýzy citlivosti, nebo expertním 

hodnocením: 

� Expertní hodnocení rizik znamená, jakou odhadujeme míru rizika na daný cíl a 

jejich význam. Míra rizika se posuzuje podle výše negativního vlivu a 

předpokladu jejich výskytu. Čím je vyšší negativní vliv a pravděpodobnost 

výskytu, tím má míra rizika větší význam. 

�  Analýza citlivosti se zabývá otázkou, jak je výsledek hospodaření citlivý na 

působících faktorech. Tyto faktory vycházejí z expertní analýzy a v této části 

jsou zpřesňovány. Mezi nejsledovanějšími faktory jsou tržní cena, poptávka, 

variabilní a fixní náklady. (6) 

                                                 
15 15 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. 2001. s. 145. 
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3 Analýza problému 

 

V této části práce vypracuji vhodné analýzy, které budou sloužit jako podklad pro 

zvolený podnik. Vzhledem k tomu, že se jedná o založení nové firmy, je nezbytné 

provést analýzu vnějšího okolí. Mezi nejpoužívanější patří SLEPT analýza a Analýza 

oborového okolí. 

 

3.1 Analýza vnějšího okolí 

Vnější analýza představuje faktory, které mohou ovlivňovat daný podnik a zahrnuje vše, 

co se nachází vně podniku.  

 

3.1.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza zkoumá všechny důležité faktory, které mohou ovlivnit vznik a 

následnou činnost společnosti. Mezi základní faktory patří: 

 

Sociální faktory 

V Jihomoravském kraji žilo na konci roku 2010 celkem 1 150 000 obyvatel. Věkový 

průměr obyvatel činí 41,1 let přičemž nejčetnější věkovou skupinou jsou lidé ve věku 

35 a 36 let. Podíly věkových skupin jsou vyjádřeny v následujícím grafu. (9) 

 

 

Graf 1: Podíl věkových skupin na konci roku 2010 (Zdroj: na základě vlastního 

zpracování. [2011-04-10] . Upraveno dle: <http://www.brno.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/ 

vekove_slozeni_obyvatel_ jihomoravskeho_kraje_k_31_12_2010 >) 
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Většina lidí, kteří se rozhodnou začít sportovat, jsou ti, kteří nejsou spokojeni se svou 

hmotností. Pro zjištění jak na tom jsou Češi, jsem využila průzkum z loňského ledna od 

společnosti GfK Czech. Výsledkem je, že se svou váhou není spokojeno více než 50% 

dotázaných. Zhubnout by pak chtěla asi třetina z nich, kdy největší zájem mají ženy. 

(17) 

  

Nejčastější způsoby hubnutí lze vidět níže v grafu. Z toho vyplývá, že nejčastějším 

nástrojem pro hubnutí považují omezení jídla, nebo jeho četnosti. Pozitivní je, že téměř 

polovina by volila pravidelné sportování. Dalším způsobem snižování hmotnosti byly 

redukční diety a pití koktejlů či čajů. Speciální přípravky nebo léky využili při hubnutí 

pod odborným lékařským dohledem. (17) 

 

 

Graf 2: Způsoby snahy o snižování hmotnosti (Zdroj: na základě vlastního zpracování. 

[2011-04-10]. Upraveno podle:<http://zena-in.cz/public/img/graf.jpg>) 

 

Legislativní faktory 

V České republice se veškeré podnikání řídí živnostenským a obchodním zákoníkem, 

podle nichž se musí chovat veškeré podnikající právní subjekty. Mezi největší 

plánované změny patří v příštím roce zvýšení snížené sazby DPH na 14 % a v roce 

2013 počítá se sjednocení sazeb DPH na 17.5 %, což sebou přinese citelné zdražení 
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především potravin, léků, vstupenek, knih a jízdenek MHD. Kromě toho vláda plánuje 

zavedení školného na veřejných vysokých školách  ve výši 20 000 Kč ročně. (20) 

 

Další významné změny jsou plánované na rok 2013, kdy se chystá konec superhrubé 

mzdy a sjednocení daňových sazeb jak pro fyzické tak i právnické osoby na 19 %. (14) 

 

Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory patří vývoj nezaměstnanosti, HDP a inflace, jejichž 

hodnoty mají v posledních měsících po dlouhé době příznivější výsledky.  

 

Nezaměstnanost 

V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla míra nezaměstnanosti 7,3%, a meziročně 

klesla o 0,9 procentního bodu. Nezaměstnaných bylo v tomto období 376 200 a oproti 

stejnému období v loňském roce byl zaznamenán pokles o 46 500 lidí. Vývoj 

nezaměstnanosti v jednotlivých čtvrtletích je vyjádřeno v následující tabulce. (10) 

 

 

Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti ve čtvrtletích (Zdroj: na základě vlastního zpracování. 

[2011-04-09] Upraveno dle:<http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/> ) 
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Při meziročním srovnání se snížil počet nezaměstnaných hlavně v mužské populaci, a to 

33 200, počet nezaměstnaných žen klesl o 13 200. (10) 

 

Důležitým faktorem pro růst zaměstnanosti je také míra vzdělání. Mezi 

nezaměstnanými se základním vzděláním bylo dlouhodobě bez práce 57,2 % lidí. Ve 

skupině nezaměstnaných středoškoláků bez maturity činil tento podíl 42,8 %, naopak u 

vysokoškoláků jen 19,5 %. (10) 

 

Hrubý domácí produkt 

Ukazatel HDP se z hlediska dlouhodobého vývoje zvyšuje, což je zřejmé 

z následujícího grafu. Akorát v posledním zaznamenaném čtvrtletí došlo k mírnému 

poklesu a to o 0,2%.  

 

 

Graf 4: Vývoj HDP v jednotlivých čtvrtletích (Zdroj: na základě vlastního zpracování. 

[2011-04-09. Upraveno dle: <http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/>) 

 

Míra inflace 

Také míra inflace má vzestupnou tendenci. Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v 

březnu oproti únoru o 0,1 %. Tento vývoj mělo za následek zvýšení cen především 

v dopravě, odívání a obuvi, které bylo částečně kompenzováno poklesem cen na 

rekreaci a kulturu. (11) 
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Politické faktory 

V květnu roku 2010 se konaly parlamentní volby, z nichž vznikla vládní koalice tří 

pravicových stran ODS TOP 09  a VV. Vláda nazvala svůj hlavní záměr jako koalici 

rozpočtové zodpovědnosti a vládu práva a boje proti korupci, to jsou také jejich hlavní 

cíle.  

 

„Vláda plánuje během svého období mnoho změn, mezi nedůležitější patří: 

� Reforma veřejných financí s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh a nastavit 

parametry rozpočtové politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli vyrovnaných 

veřejných rozpočtů. 

� Provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný 

a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti. 

� Přijmout sadu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti 

zdravotnického systému. 

� Realizovat reformu systému terciárního vzdělávání. 

� Přijmout opatření vedoucí k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti 

veřejných zakázek a opatření snižující prostor pro korupci ve veřejném 

sektoru.“16 

 

 

Technologické faktory 

V dnešní době je nejdůležitější kvalita nabízených produktů, a aby byla firma 

konkurenceschopná. Zákazníci požadují stále kvalitnější výrobky, proto musíme nalézat 

stále nové technologie. 

 

Mezi nejrychleji rozvíjející se obor patří především informační a komunikační 

technologie, která přichází neustále s nějakými novinkami. Například v letošním roce se 

očekává příchod nové verze připravovaného operačního systému Windows 8. Za 

zmínku stojí také stále populárnější prohlížeč Google Chrome, který je oblíbený po 

celém světě a má usnadnit přístup k firemnímu vyhledávači. 

 
                                                 
16 Programové prohlášení vlády. 2009. (Cit. 2011-03-23). Dostupné z:http://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf s. 3 
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I v oblasti sportovních aktivit se vyvíjejí stále nové technologie a s tím i nové sporty, 

mezi novinky patří: 

� H.E.A.T se považuje za skutečně revoluční metodu cvičení jak z pohledu 

přístroje, který je u toho využíván tak z pohledu způsobu cvičení.  Jedná se o 

způsob cvičení, který vychází z přirozeného lidského pohybu a to z chůze. (13) 

� TRX je zcela inovační metoda cvičení a využívá se zde pouze jednoduchá 

pomůcka, která se skládá ze dvou pevných popruhů nastavitelné délky a madel 

pro ruce či pro nohy. (18) 

� Power plate je speciální vibrační plošina jenž sebou přináší novou formu 

kondičního cvičení. Cvičení je velmi účinné probíhá na kmitající plošině. Power 

plate je vhodný pro všechny věkové kategorie. (15) 

 

 

3.1.2 Analýza oborového okolí 

Pro stanovení situace na trhu, možnosti jeho budoucího vývoje a zkoumání konkurence, 

je nejvhodnější analýza Porterova modelu konkurenčních sil, která vymezuje 5 

následujících oblastí: 

 

Stávající konkurence 

Vzhledem k tomu že je konkurence na zvoleném trhu vysoká, mají firmy snahu si svoji 

pozici udržet a nabízet výhodné akce a slevy. V Brně je mnoho sportovních center 

nabízející různé aktivity. Mezi největší fitness kluby a tedy i konkurenty v Brně patří: 

 

Big one Fitness 

Toto poměrně známé fitness centrum se nachází na ulici Dornych, což je poměrně 

blízko našeho centra a z tohoto hlediska se tedy stává vysokým konkurentem. Jeho 

aktivity jsou ale zaměřeny spíše na taneční lekce a dále pak na pilates a jógu. V tomto 

centru nenajdete žádné novinky, jako jsou trampolínky, zumba, bosu a další. 
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STAR TRAC 

STAR TRAC je Fitness centrum, které nabízí komplexní služby. Nabízí rozsáhlou 

kardio-zónu, posilovnu, spinning, aerobic, power jógu, pilates, tae-bo, zumbu, bosu a 

power plate. Součástí centra je i vířivka, parní lázeň, sauna, solárium, masáže a také 

dětský koutek. Star trac je jeden z největší fitness center v Brně, ale má i svoje 

nevýhody. Jednou z nevýhod jsou poměrně tradiční lekce a chybějící novinky jako je 

fitbox, trampolínky atd. Další z nevýhod považuji v tom, že je určena pouze pro členy, 

kde musíte zaplatit za to, že se stanete členem vstupní poplatek. Poté platíte měsíční 

paušál i pokud z jakýchkoliv důvodů nemůžete nebo nechcete chodit, jelikož se 

smlouva sjednává na dobu určitou.  

 

Zone 4you 

Je další fitness centrum, které je založeno pouze na klubovém členství, které nese své 

výhody i nevýhody. Jednou z předností klubu je rozmanitá nabídka lekcí, nabídka 

squash a nechybí zde ani relaxační zóna.  Zone4you se nachází v Černých polích na 

ulici Generála Píky a díky velké vzdálenosti od našeho plánovaného centra se 

nepovažuje za významného konkurenta.   

 

Weisser sport centrum 

Je sportovní centrum, které nemá klubové podmínky, a tudíž zde mohou chodit lidé bez 

omezení, existuje zde poměrně dobře fungující rezervační systém na jednotlivé lekce. 

Weisser se nachází na ulici Hrnčířská a nabízí kromě tradičních aktivit jako je aerobic, 

pilates, jóga, spinning  také velmi populární zumbu, trampolínky, bosu, HEAT a další. 

Mezi jeho hlavní nevýhody patří špatné parkování v okolí a také to, že stálí zákazníci 

nemají výhody za pravidelné návštěvy. 

 

Dodavatelé 

Společnost bude muset především zajistit dodavatele pro vybavení sálu. Nejlepší volbou 

bude firma, která dodává veškeré potřebné vybavení pro plánované centrum, jelikož se 

dá předpokládat, že při vyšším odběru budou nabídnuty lepší obchodní podmínky. 

V úvahu přichází: 

 



41 
 

Sevensport 

Společnost dodává vybavení do fitness center pod značkou Insportline. Sortiment této 

společnosti je velice rozsáhlý a najdeme zde veškeré požadované vybavení. Firma také 

nabízí různé akční nabídky a slevy. Dále pak při nákupu nad 4 000,- poskytuje 

prodlouženou záruku na 5 let. Dále poskytuje záruční i pozáruční servis a nabízí prodej 

přes internet. Při větších odběrech jsou stanoveny dodatkové slevy.  

 

Grünsport 

Další společností, která dodává vybavení do fitness center je společnost Grünsport, 

která se řadí taktéž mezi přední a kvalitní dodavatele. Její nevýhodou je, že nedodává 

veškeré potřebné vybavení a proto by se musel oslovit některý z dalších dodavatelů. 

Také neposkytuje prodlouženou záruku a dopravu zdarma. 

 

Fitness.cz & KETTLER 

Jako nejvhodnější dodavatel se jeví Fitness.cz & KETTLER, který sídlí v Brně a pro 

začínající sportovní centra nabízí zajímavý cenový program na pořízení nového fitness 

vybavení s prodlouženou zárukou na 3 roky a dopravu a montáž po celé republice 

zdarma. 

 

Tato společnost navíc dodává širokou škálu sportovní výživy, jež bude centrum nabízet 

jako doplňkový sortiment. Pro pravidelné odběry se podpisuje smlouva, ale nejsou 

stanoveny minimální odběry. Při pravidelných odběrech jsou stanoveny dodatkové 

slevy. Jejich nabízené produkty mají skladem a doručují je do 24-48 hodin. 
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Odběratelé 

Mezi hlavní cílovou skupinu pro sportovní centrum budou především lidé ve věku od 25 

do 50 let. Je to dáno především tím, že tito lidé mají pravidelný příjem a preferují 

zdravý životní styl a snaží se udržovat v dobré kondici. Pro tuto cílovou skupinu bude 

zaměřena i marketingová kampaň a strategie společnosti.   

 

Pro začátek podnikání může majitel počítat se stálými zákazníky, kteří navštěvovali 

jeho lekce za doby jeho působnosti jako fyzické osoby v různých fitness. 

 

Dále si pan Hanzelka smluvně sjednal se středními sportovními školami pravidelné 

vykonávání praxí a se sportovními kluby letní a zimní přípravy sportovců. To mu zajistí 

využití 30% kapacity již od zahájení činnosti. 

 

Konkurence v oblasti fitness je vysoká tím spíše v Brně, proto je nutné zákazníka 

zaujmout, nabízet kvalitní služby a odměňovat zákazníka za věrnost. Je nezbytné, aby 

se zákazník pravidelně vracel a šířil dobrou reklamu dál.  

 

Nová konkurence 

Fitness centra jsou velice rozšířená, a proto se dá očekávat další vstup konkurentů. 

Mohou to být nová fitness centra zaměřená na posilovnu, nebo centra pro skupinové 

aktivity. Dále pak může konkurence přijít s novou formou cvičení atd. 

    

Hrozba substitutů 

Nabídka sportovních aktivit je velice rozsáhlá a proto můžeme jako substitut brát 

jakýkoliv nový sport. Proto je nutné sledovat vývoj trhu a nových sportovních aktivit a 

snažit se nabízet novinky v tomto oboru.   
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4 Návrh řešení 

 

Tato část práce je zaměřena na samotný návrh založení společnosti. V první části práce 

je nutné určit právní formu podnikání, představit podnik, popsat jeho hlavní činnosti a 

stanovit místo jeho výstavby. 

 

Další část se bude zabývat marketingovým mixem, kde bude blíže specifikováno 5 P, 

tedy popis produktu, stanovení cen, návrh vhodné propagace, určení místa realizace 

projektu a popis požadovaných zaměstnanců. 

 

Aby mohl být projekt realizován, je nezbytné vypracovat náklady jak na realizaci tedy 

výstavbu centra tak na následný provoz. Dále je nutné stanovit předpokládanou 

návštěvnost a na základě toho určit tržby. Zde sestavím tři varianty vývoje a to 

optimistickou, reálnou a pesimistickou. 

 

Jelikož cílem práce je realizovat projekt za účelem dosažení zisku, je potřeba stanovit, 

zda je investice efektivní a zda vložený kapitál bude dosahovat dostatečně vysokého 

výnosu.   
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4.1 Exekutivní souhrn 

Sportovní centrum se bude zaměřovat především na nové sportovní aktivity, které jsou 

v dnešní době čím dál více oblíbené, jako je zumba, bosu, trampolínky, fitbox TRX a 

power plate. Centrum se chce odlišit od konkurence tím, že bude nabízet služby jak 

klubovým členům, tak i lidem, kteří nemají možnost navštěvovat centrum pravidelně. 

Pro maminky s dětmi bude zajištěno hlídání v dětském koutku. Pro získání nových 

zákazníků a udržení si stávajících budou pravidelně připravovány různé slevové akce.  

 

Majitel společnosti se pohybuje v oblasti fitness již několik let, kdy vykonával různé 

formy lekcí jako fyzická osoba. Za tuto dobu si získal řadu stálých klientů, se kterými 

může počítat jako pravidelnými hosty pro nové sportovní centrum. Dále si smluvně 

ujednal se sportovními školami pravidelné praxe, zimní a letní přípravy fotbalistů a 

hokejistů. To přinese majiteli pravidelný příjem již od zahájení činnosti a naplní tak z 

30 % využitelnou kapacitu. Navíc plánuje nabídnout větším firmám možnost zakoupení 

poukázek pro své zaměstnance, pro malé firmy pak nabídnout možnosti pořádání 

různých akci se sportovním vyžitím.   

 

 

 

4.2 Volba právní formy podnikání 

Při výběru právní formy podnikání se mi pro tuto podnikatelskou aktivitu jeví jako 

nejvhodnější založení společnosti s ručením omezeným. Základním kritériem bylo 

především to, že společnost zakládají 2 fyzické osoby, společníci ručí za závazky do 

výše nesplacených vkladů a navíc mají společníci k dispozici potřebný kapitál.  

 

Při založení společnosti s ručením omezeným je prvním krokem sepsání společenské 

smlouvy, jejíž náležitosti jsou uvedeny v obchodním zákoníku. Dále musí společníci 

složit stanovenou část základního kapitálu u správce vkladu, u společnosti s ručením 

omezeným je minimální částka ve výši 200 000 Kč. Dalším krokem je zajištění 

živnostenského nebo jiného oprávnění k výkonu činnosti a zápis do obchodního 

rejstříku, jenž musí být podán ve lhůtě do 90 dní od založení společnosti. Po zahájení 

podnikatelské činnosti musí ještě fyzická osoba provést registraci u správce daně. (6) 
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4.3 Popis podniku 

 Sportovní centrum Laguna je obchodní společnost, která nabízí širokou škálu 

aerobních, posilovacích a protahovacích cvičení ve dvou sálech a posilovně. Dále 

umožní návštěvníkům odpočívat a odreagovat se v relaxační zóně, kde bude 

vybudována vířivá vana a sauna.  

 

Společnost bude založena v lednu roku 2012 panem Jiřím Hanzelkem, jehož manželka, 

paní Jana Hanzelková bude společníkem této společnosti a také bude jeho asistentkou. 

Jako právní forma podnikání je zvolená společnost s ručením omezeným, vklad do 

společnosti bude tvořen nemovitým majetkem ve výši 3500 000, který byl ohodnocen 

znaleckým posudkem pro účely vkladu do základního jmění. Dále bude do společnosti 

vložen peněžitý vklad ve výši 50 000 Kč. Sídlo společnosti se nachází v jižní části 

města Brna v Horních Heršpicích s dobrou dostupností MHD a možností parkování pro 

osobní automobily. Budova bude mít rozlohu 500 m² a bude obsahovat 2 sály, 

posilovnu, recepci s posezením, relaxační zónu, dětský koutek, šatny pro zákazníky a 

zaměstnance a sklad.  

 

Vzhledem k velké konkurenci je hlavním krátkodobým cílem společnosti zaujmout a 

dostat se do podvědomí širokému okruhu zákazníků, postupně si získat dobré jméno 

společnosti a budovat jisté postavení na trhu. Dlouhodobým cílem společnosti pak bude 

zaujmout pevné postavení na trhu se stálými zákazníky a postupné rozšiřování nabídky 

služeb. 

 

Stanovených cílu společnost dosáhne především vysokou kvalitou nabízených služeb 

s pevným zázemím centra, dále individuálním a flexibilním přístupem ke každému 

zákazníkovi. V našem centru budou zaměstnání pouze kvalitní a odborně vyškolení 

instruktoři.  
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4.3.1 Základní údaje o sportovním centru Laguna: 

 

Sídlo:   Sokolova 7, 619 00 Brno 

 

Obchodní firma:  SPORTCENTRUM Laguna s.r.o. 

 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným  

 

Druh živnosti:  Živnost ohlašovací vázaná 

 

Předmět podnikání:   koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

zprostředkovatelská činnost, hostinská činnost, provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení, sloužících 

regeneraci 

 

Statutární orgán:   jednatel: Jiří Hanzelka a Jana Hanzelková   

 

Společníci:  Jiří Hanzelka a Jana Hanzelková  

 

Vklad:   3 550 000,- Kč 

 

Kontakt:  Tel:  543 25 16 02 

   E-mail: info@sportcentrumlaguna.cz 

   Web:  www.sportentrumlaguna.cz 

 

 

 

4.4 Založení společnosti 

Společnost bude založena dne 1. 1. 2012 zápisem do obchodního rejstříku. Tímto dnem 

se bude sestavovat zahajovací rozvaha, která je vyjádřena v následující tabulce.  Pasiva 

jsou tvořena vkladem do společnosti ve výši 3 550 000 Kč, aktiva jsou pak rozdělena 

podle formy vkladu a to na stavby a vklad na běžný účet. 
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Tabulka 1: Zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2012 (Zdroj: vlastní) 

AKTIVA                          Rozvaha k 1.1.2012                            PASIVA 

Stavby 3 500 000 Kč  Základní kapitál 3 550 000 Kč 

Peníze na účtu 50 000 Kč   

Aktiva celkem 3 550 000 Kč Pasiva celkem 3 550 000 Kč 

 

 

4.5 Zakladatelský rozpočet 

V první řadě je nutné stanovit výdaje spojené se založením společnosti, výdaje potřebné 

pro zahájení činnosti a dále pro běžný chod společnosti.  

 

 

4.5.1 Zřizovací výdaje 

Nyní stanovím předpokládané výdaje, které souvisí se založením společnosti. Celkové 

zřizovací výdaje jsou plánovány ve výši 15 200 Kč a jejich soupis je znázorněn 

v následující tabulce. 

  

Tabulka 2: Zřizovací výdaje (Zdroj: vlastní) 

Označení výdajů Cena 

Správní poplatek u notáře  9 000 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 200 Kč 

Správní poplatek za živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Správní poplatek u soudu  5 000 Kč 

Celkové zřizovací výdaje 15 200 Kč 

 

 

 

4.5.2 Investiční výdaje pro zahájení podnikatelské činnosti 

Než bude uvažováno o zdrojích financování, musí být stanoveny předpokládané výdaje 

spojené s rekonstrukcí a vybavením centra a výši potřebných zásob.  
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Rozpočet rekonstrukce stavby 

Společnost má k dispozici budovu v hodnotě 3 500 000 Kč, která bude zrekonstruována 

tak, aby splňovala podmínky provozu sportovního centra. V této části jsou rozepsány 

předpokládané výdaje na rekonstrukci budovy, jak lze vidět v následující tabulce.  

 

Tabulka 3 Rozpočet rekonstrukce stavby (Zdroj: vlastní) 

Rozpis položek rozpočtu Cena 

Zdi podpěrné a volné 125 000 Kč 

Stěny a příčky 71 000 Kč 

Stropy a stropní konstrukce 105 000 Kč 

Úpravy povrchů vnitřní a vnější 147 000 Kč 

Podlahy a podlahové konstrukce 54 000 Kč 

Izolace tepelné a proti vodě a vlhkosti 105 000 Kč 

Vnitřní kanalizace 50 000 Kč 

Vnitřní vodovod 55 000 Kč 

Vnitřní plynovod 75 000 Kč 

Zařizovací předměty 35 000 Kč 

Rozvod potrubí 72 000 Kč 

Armatury 34 000 Kč 

Otopná tělesa 95 000 Kč 

Konstrukce tesařské 85 000 Kč 

Konstrukce klempířské 46 000 Kč 

Konstrukce truhlářské + výplně otvorů 85 000 Kč 

Konstrukce doplňkové 45 000 Kč 

Podlahy z dlaždic 95 000 Kč 

Podlahy parketové 89 000 Kč 

Obklady 85 000 Kč 

Nátěry a malby 83 000 Kč 

Elektromontáže 125 000 Kč 

Klimatizace 320 000 Kč 

Rozpočet rekonstrukce celkem 2 080 000 Kč 
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Odpisy stavby 

Po rekonstrukci stavby v roce 2012 bude provedeno technické zhodnocení navýšené o 

hodnotu rekonstrukce. Na základě získaných údajů stanovím odpisy, které vyjadřují 

opotřebení majetku. Jedná se o lineární odpisy, vstupní cena tvoří 5 580 000 Kč a jejich 

rozpis je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 4: Odpisování stavby (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

Sportovní centrum se neobejde bez zařízení velkého množství nástrojů a náčiní a 

různého doplňkového vybavení jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.  Majetek je 

nutné rozdělit na samostatné movité věci a soubory movitých věcí s pořizovací cenou 

nad 40 000 Kč a pak na drobný hmotný majetek, jejíž cena je nižší než 40 000 Kč. 

 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou uvedeny v následující tabulce a 

představují takový majetek společnosti, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč.  

 

 

 

 

 

 

Vstupní cena 3 500 000 Kč 

Technické zhodnocení 2 080 000 Kč 

Odpisová skupina 5 

Životnost 30 let 

Odpis v 1. roce (sazba: 1,4%)  78 120 Kč 

Odpis v dalších letech (sazba: 3,4 %) 189 720 Kč 
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Tabulka 5: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (zdroj: vlastní) 

Sam. movité věci a soubory mov. věcí Množství Cena Cena celkem 

Vířivý bazén včetně příslušenství 1 650 000 Kč 650 000 Kč 

Finská sauna Ideal 1 158 000 Kč 158 000 Kč 

Šatní stěna s lavicemi 1 121 500 Kč 121 500 Kč 

Běžecký pás 1 49 000 Kč 54 000 Kč 

Posilovací stroj 4 41 900 Kč 167 600 Kč 

Sada litinových jednoruček  2 43 550 Kč 87 100 Kč 

Power plate 1 54 990 Kč 54 990 Kč 

Sam. movité věci a soubory movitých věcí   1 293 190 Kč 

 

 

Odpisy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí 

U samostatných movitých věcí a jejich souborech je také nutné stanovit odpisy. Vstupní 

cena je spočítána na 1 293 190 Kč a jejich rozpis je znázorněn v následující tabulce. 

 

Tabulka 6: Odpisování movitých věcí a souborů movitých věcí (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobný hmotný majetek 

Do této skupiny majetku patří stroje a vybavení sportovního centra s hodnotou nižší než 

40 000 Kč. Rozpis jednotlivých položek drobného majetku lze vidět v následující 

tabulce. 

 

 

Rozpis odpisů Bazén a Sauna Vybavení 

Vstupní cena 808 000 Kč 485 190 Kč 

Odpisová skupina 3 2 

Životnost 10 let 5 let 

Odpis v 1. roce  44 440 Kč 53 371 Kč 

Odpis v dalších letech  84 840 Kč 107 955 Kč 
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Tabulka 7: Drobný hmotný majetek (Zdroj: vlastní) 

Drobný hmotný majetek Množství Cena Cena celkem 

Stolek kavárenský  4 1 790 Kč 7 160 Kč 

Židle 12 990 Kč 11 880 Kč 

Zrcadlo 12 290 Kč 3 480 Kč 

Botník 4 1 250 Kč 5 000 Kč 

Věšák 2 180 Kč 360 Kč 

Bar 1 9 500 Kč 9 500 Kč 

Kávovar 1 13 200 Kč 13 200 Kč 

Police nástěnná 2 2 800 Kč 5 600 Kč 

Lednice 1 7 500 Kč 7 500 Kč 

Počítačová sestava  1 9 800 Kč 9 800 Kč 

Vybavení dětského koutku 1 2 670 Kč 2 670 Kč 

Dřez + baterie 1 1 990 Kč 1 990 Kč 

Hifi systém 4 2 990 Kč 11 960 Kč 

Telefon 1 950 Kč 950 Kč 

Spinnery 12 23 000 Kč 300 000 Kč 

Bosu 25 4 150 Kč 109 500 Kč 

Trampolínky 25 990 Kč 24 750 Kč 

Fitbox 12 9 500 Kč 118 800 Kč 

Podložky 30 240 Kč 7 200 Kč 

Bosu 25 4 300 Kč 107 500 Kč 

Stojací lampa 2 250 Kč 500 Kč 

Stojany na Bosu a doplňky 1 6 500 Kč 6 500 Kč 

Eliptický trenažér 1 28 000 Kč 28 000 Kč 

Veslovací trenažér 2 15 900 Kč 31 800 Kč 

Stacionární kolo 1 25 800 Kč 25 800 Kč 

Posilovací lavice 1 2 290 Kč 2 290 Kč 

Sprchová baterie a hlavice 7 2 300 Kč 16 100 Kč 

WC kombi 6 2 100 Kč 12 600 Kč 

Umyvadlo 7 950 Kč 6 650 Kč 

Celkový dlouhodobý drobný majetek   889 040 Kč 
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Odpisy k drobnému investičnímu majetku 

Drobný majetek společnosti patří do 1 odpisové skupiny, přičemž informace o odpisech 

vztahující se k tomuto majetku jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Tabulka 8: Odepisování drobného majetku (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Zásoby na skladě 

Před zahájením provozu se musí kromě rekonstrukce a pořízení vybavení, zajistit ještě 

nákup zboží. Na začátek postačí jen základní sortiment, který se pak bude postupně 

rozšiřovat podle poptávky. Rozpis je znázorněn níže v tabulce.   

 

Tabulka 9: Zásoby na skladě (Zdroj: vlastní) 

Zásoby Cena Množství Cena celkem 

Nutrend Carnitin 1000, 10X25 ml 229 Kč 5 1145 Kč 

Drink Nutrend Carnitin Activity 750 ml 40 Kč 10 400 Kč 

Tyčinka Nutrend 40g Compress CMF 34 25 Kč 10 250 Kč 

Tyčinka Nutrend Power Bike Bar 25 Kč 10 250 Kč 

Nápoj Nutrend Carnitin 10x25 ml 270 Kč 5 1350 Kč 

Rájec jemně perlivý 750 ml 15 Kč 24 360 Kč 

Rájec neperlivý 750 ml 15 Kč 24 360 Kč 

Redbul 23 Kč 10 230 Kč 

Segafredo Intermezzo 1kg 380 Kč 1 380 Kč 

Cukr 1000 ks 285 Kč 1 285 Kč 

Smetana do kávy porcovaná 10 ks 15 Kč 4 60 Kč 

Celkové zásoby   5 070 Kč 

Vstupní cena 889 040 Kč 

Odpisová skupina 1 

Životnost 3 roky 

Odpis v 1. roce (sazba: 1,4%)  177 808 Kč 

Odpis v dalších letech (sazba: 3,4 %) 355 616 Kč 
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4.6 Zdroje financování 

Do společnosti byla vložena nemovitost za 3 500 000 Kč a dále pak peněžitý vklad 

v hodnotě 50 000Kč potřebný především na zřizovací výdaje společnosti. Výdaje 

spojené se založením společnosti a zahájením provozu jsou vyjádřeny v tabulce níže, 

jejich hodnoty jsou získány z předchozí části. Kromě těchto výdajů je nutný značný 

kapitál na první měsíce provozu, bude tedy nutné získat z cizích zdrojů 4, 5 mil. Kč.   

 

Tabulka 10: Plánované výdaje na realizaci projektu (Zdroj: vlastní) 

Výdaje Cena 

Zřizovací výdaje 15 200 Kč 

Rekonstrukce stavby 2 080 000 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 293 190 Kč 

Dlouhodobý drobný majetek 889 040 Kč 

Zásoby 5 070 Kč 

Rezerva pro výdaje na provoz 267500 Kč 

Celkové plánované výdaje 4 282 500 Kč 

 

 

Pro začínající podnikatele nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

podporu v podobě záruk na úvěry. V současné době spolupracuje mimo jiné s Komerční 

bankou, u které bude získán potřebný úvěr. Tyto úvěry jsou poskytovány malým a 

středním podnikům. Žadatel nesmí mít k podání žádosti nedoplatky vůči státu a mzdové 

nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost dokládá žadatel čestným prohlášením v 

žádosti o úvěr. Žadatel musí k datu podání žádosti vést účetnictví.  Úvěr může být 

poskytnut pouze v případě, že riziko jeho poskytnutí považuje banka za přiměřené. 

Jelikož bude společnost ručit nemovitostí, splňuje tyto podmínky.  

 

Úvěr bude poskytnut na 4 500 000 Kč doba splácení  je stanovena na 6 let a výše úroku 

je 7%. Splátkový kalendář je uveden na konci dokumentu v přílohách.  
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Rozpočtová rozvaha 

Ke dni 31. 12. 2012 je sestavena rozvaha, která vyjadřuje v tabulce č. 10 stav majetku a 

v tabulce č. 11 znázorňuje zdroje financování po provedených změnách během roku.  

 

Tabulka 11: Aktiva ke dni 31. 12. 2012 (Zdroj: vlastní) 

Aktiva Brutto Korekce Netto 

AKTIVA CELKEM 8 265 889 Kč 707 478 Kč 7 896 950 Kč 

Zřizovací výdaje  15 200 Kč 0 Kč 15 200 Kč 

Stálá aktiva 8 040 600 Kč 707 478 Kč 7 686 861 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 8 040 600 Kč 353 739 Kč 7 686 861 Kč 

Stavby 5 580 000 Kč 78 120 Kč 5 501 880 Kč 

Sam. movité věci a soubory mov. věcí 1 571 560 Kč 97 811 Kč 1 473 749 Kč 

Dlouhodobý drobný majetek 889 040 Kč 177 808 Kč 711 232 Kč 

Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Oběžná aktiva 210 089 Kč 0 Kč 210 089 Kč 

Zásoby 5 070 Kč 0 Kč 5 070 Kč 

Dlouhodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobé pohledávky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 205 019 Kč 0 Kč 205 019 Kč 

Časové rozlišení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek představuje hodnotu nemovitosti navýšenou o 

rekonstrukci, samostatné movité věci a soubory movitých věcí a dlouhodobý drobný 

majetek. Tyto položky jsou sníženy o roční odpisy, jejichž hodnoty byly uvedeny již 

v předchozí části v tabulkách č. 4, 6 a 8. 

 

Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami, které jsou rozepsány také v předchozí části 

v tabulce č. a krátkodobým finančním majetkem. 
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Tabulka 12: Pasiva ke dni 31. 12. 2012 (Zdroj: vlastní) 

Pasiva Netto 

PASIVA CELKEM 7 896 950 Kč 

Vlastní kapitál 3 550 000 Kč 

Základní kapitál 3 550 000 Kč 

Kapitálové fordy 0 Kč 

Fondy tvořené ze zisku 0 Kč 

Výsledek hospodaření minulých let 0 Kč 

Výsledek hospodaření běž. účet. období 0 Kč 

Cizí zdroje 4 346 950 Kč 

Rezervy 0 Kč 

Dlouhodobé závazky 0 Kč 

Krátkodobé závazky 0 Kč 

Bankovní úvěry a výpomoci 4 346 950 Kč 

Časové rozlišení 0 Kč 

 

 

Vlastní kapitál  představuje vklad do společnosti, v tomto případě je to nemovitost 

ohodnocena znaleckým posudkem pro účely vkladu do základního jmění ve výši 

3 500 000 Kč a navíc peněžitý vklad ve výši 50 000 Kč.  

 

Cizí zdroje jsou tvořeny bankovním úvěrem od Komerční banky a. s. ve výši 4 500 000 

Kč s úrokem 7 %. Hodnoty úvěru uvedené v pasivech jsou sníženy o již splacenou 

částku. Splátkový kalendář je uveden v přílohách. 
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4.7 Sestavení marketingového plánu 

Cílem marketingového plánu je dosažení cílu, které si firma stanoví. Cílem společnosti 

je získat v prvním měsíci podnikání alespoň  15 nových zákazníků a v každém dalším 

měsíci navyšovat jejich počet minimálně o 5. Snahou bude neustále rozšiřovat 

podvědomí zákazníků a během prvního roku získat alespoň 20 klubových členů.  

 

Základní nástroje marketingového plánu týkající se naší společnosti jsou nabídka 

poskytovaných služeb, stanovení ceny, propagace, stanovení místa a zaměstnanci. 

 

 

4.7.1 Produkt 

Sportovní centrum bude zaměřeno především na skupinové lekce. Součástí bude 

posilovna, dva sály a relaxační zóna a dětský koutek. První sál bude určen pro lekce 

aerobiku, zumby, trampolínek, bosu, power jógy a pilates. Druhý sál bude sloužit pro 

spinning a fitbox. 

Většina hodin bude volně přístupná a v případě zaregistrování se v centru, bude mít 

zákazník možnost rezervace na jednotlivá cvičení prostřednictvím on-line rezervace 

nebo telefonicky.  Centrum bude nabízet i možnost různých kurzů např. po 10 lekcích. 

 

Dále se bude v centru nacházet posilovna, kde bude pro zákazníky k dispozici osobní 

trenér, který bude zároveň nabízet poradenství v oblasti výživy. V oddělené části 

posilovny budou umístěny novinky power plate a TRX. 

 

Po náročném programu mohou zákazníci využít relaxace ve wellness zóně, zde pro ně 

bude vybudována sauna s vířivou vanou a také budou mít k dispozici komfortní lehátka 

a k odreagování puštěna relaxační hudba. Pro rodiče s dětmi zde bude připraven dětský 

koutek s hlídáním. 
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Nabídka skupinových lekcí 

� Bodystyling - jednodušší forma aerobního cvičení, v kombinaci s posilováním 

celého těla, využívá se různá náčiní jako např. činky, gumy a další. 

� Zumba – patří v současnosti k nejnavštěvovanějším lekcím, je to kombinace 

aerobního cvičení s latinsko-americkými tanci. 

� Dance aerobik – je forma aerobního cvičení s tanečními prvky. 

� Body-ball – představuje cvičení s balóny. 

� Trampolínky – v dnešní době patří také k oblíbeným a zábavným formám. 

cvičen. Jsou vhodné ke zvýšení kondice i k redukci hmotnosti. 

� Bosu – kombinace aerobního a posilovacího cvičení na bosu, kdy bosu je půl 

balón se stabilní platformou. Důležité je udržení rovnováhy a tím se zapojuje 

velké množství svalů. 

� Power jóga – forma protahovacích a posilovacích cvičení. 

� Pilates – cvičení je zaměřené na zpevnění centra těla a odstranění svalových 

dysbalancí. 

� Fitbox – skupinové cvičení na speciálních boxovacích totemech s využitím 

základních úderů a kopů především z boxu a kickboxu. Výsledkem je posílení 

svalů, redukce hmotnosti, získání kondice a psychické vyrovnanosti. 

� Spinning – je kondiční cvičení založené na jízdě na speciálním stacionárním 

kole tzv. spinneru. Program vede zkušený instruktor a využívá stimulující 

hudbu. Je ideální pro udržení kondice, ale také pro hubnutí a zpevnění postavy.  

(12) 

 

 

4.7.2 Cena 

Ceny se budou odvíjet především podle toho, zda bude zákazník klubovým členem, 

nebo bude využívat jednorázových vstupů. Tyto vstupy budou ještě rozděleny na 

permanentku nebo běžný vstup bez možnosti rezervace předem. Centrum bude také 

nabízet pronajímání sálů pro firemní akce, vykonávání praxí a příprav sportovních 

klubů. Podmínky a ceník jednotlivých forem vstupů je rozepsán níže.  
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Vstup bez přihlášení 

Tuto formu vstupu budou využívat především noví zákazníci, kteří si budou chtít 

vyzkoušet sportovní centrum. V tomto případě není možné přihlášení přes on-line 

rzervace. Zákazník se může přihlásit pouze na základě telefonu a to maximálně 12 

hodin předem.  

 

Permanentka 

Je založena na tzv. kauci, kdy si zákazník vkládá vždy určitou částku, z které čerpá. 

Minimální výše je stanovena na 400 Kč. Výhodou této karty je že je přenosná a kredit 

můžete vyčerpat během roku. Není tedy nutné, aby zákazníci navštěvovali centrum 

pravidelně. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit, ale nevyčerpaný kredit 

nelze vrátit. Vystavení karty je ve výši 30 Kč a používá se také jako záloha na klíček, 

v případě že kartu vrátíte, bude Vám vystavena nová a poplatek již neplatíte. 

 

V následující tabulce je uveden ceník pro jednotlivé vstupy při Vstupu bez přihlášení a 

na základě Permanentky. 

 

Tabulka 13: Ceník lekcí a služeb centra (Zdroj: vlastní) 

Popis lekcí Vstup bez přihlášení Permanentka 

Zumba, Danceaerobik, Spinning 110 Kč 130 Kč 

Bodystyling, Trampolínky, Fitbox 100 Kč 120 Kč 

Bosu, Bodyball, Pilates, Powerjoga 90 Kč 110 Kč 

Posilovna - 1 vstup 60 Kč 70 Kč 

Posilovna - měsíční vstup  - 550 Kč 

Wellness 60 minut - 200 Kč 

Wellness 120 minut - 350 Kč 
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Členská karta 

V případě využití některé z klubových karet se zákazník stává členem centra a neplatí za 

každý vstup zvlášť, nýbrž platí paušálně jednou měsíčně. V tomto případě zákazník 

podepisuje smlouvu, v níž se zavazuje, že bude platit pravidelně každý měsíc, vždy do 

15 dne v měsíci a to vždy na měsíc dopředu. Nelze paušál přerušit a výpovědní lhůta je 

3 měsíce v písemné formě. Klubové karty budou nabízeny v různých formách: 

 

Tabulka 14: Klubová karta Easy (Zdroj: vlastní) 

Klubová karta - EASY 

Popis Základní forma klubového členství 

Využití Studenti, maminky s dětmi, lidé s flexibilní pracovní dobou 

Doba vstupu Ve všední dny 8:00 – 13:00, o víkendech neomezeně 

Měsíční paušál 1 200 Kč 

 Doplňují informace V ceně není zahrnut vstup do wellness centra 

 

Tabulka 15: klubová karta Standard (Zdroj: vlastní) 

Klubová karta - STANDARD 

Popis Rozšířená forma klubové členství pro běžné zákazníky 

Využití Vhodné pro většinu zákazníků s běžnou pracovní  

Doba vstupu Časově neomezeno 

Měsíční paušál 1 800 Kč 

 Doplňují informace V ceně není zahrnut vstup do wellness centra 

 

Tabulka 16: Klubová karta Comfort (Zdroj: vlastní) 

Klubová karta - COMFORT 

Popis Klubové členství  bez jakýchkoliv dalších  poplatků 

Využití Vhodné pro náročné klienty  

Doba vstupu Časově neomezeno 

Měsíční paušál 2 500 Kč 

 Doplňují informace V ceně jsou zahrnuty veškeré služby, včetně zapůjčení 

ručníků 
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Skupinové vstupy 

Skupinové lekce jsou určeny pro minimálně 15- ti člennou skupinu. Cena není 

jednoznačně stanovena a bude se odvíjet od toho, kolika členná skupina to bude, jak 

často bude tyto vstupy využívat, zda chtějí pouze pronajmout sál, nebo požadují lekci 

s instruktorem a další.     

 

 

4.7.3 Umístění centra 

Sportovní centrum Laguna se bude nacházet v Brně v Horních Heršpicích na ulici 

Sokolova 7, poloha je znázorněna i na obrázku 2. Umístění centra je zvoleno především 

díky tomu, že zde majitel vlastní nemovitost.  K centru je dostupnost MHD dostatečná, 

jezdí zde autobusové linky s čísly 49 a 50 v intervalu 5 – 15 minut. U centra je také 

možnost bezplatného podélného parkování cca 25 parkovacích míst bez poplatků se 

vzdáleností do 100 m. Místo je i dobře situováno vzhledem ke konkurenci, jelikož se 

v těsné blízkosti nenachází žádné jiné sportovní zařízení se stejnou nabídkou služeb.    

 

 

 

Obrázek 2: Zobrazení polohy sportovního centra na mapě (Zdroj: 

<http://www.mapy.cz/#q=Sokolova%207%20Brno&t=s&x=16.617721&y=49.165242

&z=15&d=addr_8912217_0_1>  



61 
 

4.7.4 Reklama 

Společnost bude preferovat nyní nejrozšířenější formu propagace a to internet.  

Nejdříve je tedy nezbytné vytvoření webových stránek a také rezervačního systému, kde 

se mohou zákazníci rezervovat na jednotlivé lekce. 

 

 

Webové stránky a rezervační systém 

Webové stránky by měly být přehledné a potenciálního zákazníka zaujmout na první 

pohled, nesmí zde chybět nabídka našeho centra, rozvrhy, sídlo, kontakty a také odkaz 

na rezervační systém. 

 

Rezervační systém musí obsahovat nabídku jednotlivých sálu s rozvrhem, možnost 

vidět zda jsou jednotlivé lekce plné nebo kolik je volných míst, možnost přepínat na 

jednotlivé dny. Dalším důležitým požadavkem je, aby byla možná rezervace maximálně 

10 dní dopředu a aby lekce byla zrušitelná maximálně 12 hodin před danou lekcí.   

Vzhledem k tomu, že webové stránky a rezervační systém je víceméně jednorázová 

záležitost, zvolila jsem formu outsourcingu a projekt bude tedy vytvořen  

specializovanou firmou.   

 

Pro návrh a tvorbu webových stránek i rezervačního systému jsem zvolila společnost 

Promaxmedia, na základě vlastních zkušenosti a spokojenosti kvalitou a cenou jejich 

služeb.   

 

Stránky budou navrženy tak, aby odpovídaly kvalitní SEO optimalizací pro první 

stránky ve fulltextovém hledání. Webové stránky budou navíc obsahovat redakční 

systém, aby bylo možné aktualizovat informace a přinášet zákazníkům stále nové 

informace. Společnost Promaxmedia bude pro centrum navíc poskytovat služby i  

poradenství o vhodných bannerových a PPC kampaní, měření a vyhodnocování 

internetové reklamy. 
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Letáky 

Propagace prostřednictvím letáků budeme využívána  především při otevírání centra, 

dále pak v období po Vánocích a po hlavních prázdninách, kdy je o tyto služby největší 

zájem. Letáky budou rozdávány brigádníky na frekventovaných místech především 

v jižní části Brna. 

 

Akce 

Především v obdobích po Vánocích a po letních prázdninách budou pořádány 

zvýhodněné nabídky pro nové členy, nebo budou poskytnuty odměny za pravidelné 

návštěvy, např. při 10 návštěvách v centru během jednoho měsíce má zákazník 1 lekci 

zdarma a další. 

 

 

 

4.7.5 Lidé 

Vzhledem k tomu, že cílem sportovního centra je nabízet kvalitní služby, je nezbytné 

zaměstnávat kvalitní zaměstnance. Při řešení instruktorů jsem zvolila najímání 

instruktorů na jednotlivé lekce. Hlavním důvodem je skutečnost, že je možné vybírat 

instruktory se zaměřením na konkrétní sporty a tím bude docílena vysoká kvalita. 

S instruktory bude uzavřena Dohoda o provedení práce, kdy sazba za jednu lekci bude 

350 Kč.   

 

Sportovní centrum tedy bude zaměstnávat na plný úvazek pouze čtyři zaměstnance. 

Pozici odpovědného vedoucího bude vykonávat společník Jiří Hanzelka a pozici 

osobního trenéra pak bude vykonávat jeho manželka Jana Hanzelková.  Popis 

pracovních náplní, výše platu a požadavky jsou uvedeny zde:  
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Tabulka 17: Pracovní pozice Odpovědný vedoucí (Zdroj: vlastní) 

Pracovní pozice Odpovědný vedoucí 

Popis činnosti Chod centra a poradenská činnost v oblasti výživy 

Požadavky Vysokoškolské vzdělání v oboru trenérství a výživa, praxe 

2 roky, znalost PC 

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Počet pracovních míst 1 

 

Tabulka 18: Pracovní pozice Recepční (Zdroj: vlastní) 

Pracovní pozice Recepční 

Popis činnosti Chod recepce a drobný úklid 

Požadavky Středoškolské vzdělání a znalost PC 

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Počet pracovních míst 2 

 

Tabulka 19: Pracovní pozice Osobní trenér (Zdroj: vlastní) 

Pracovní pozice Osobní trenér 

Popis činnosti Osobní trenér v posilovně, skupinové lekce 

Požadavky Vysokoškolské vzdělání v oblasti sportu 

Hrubá měsíční mzda 20 000 Kč 

Počet pracovních míst 1 

 

V případě účetnictví firma zvolila outsourcing. V takovém případě firma může 

odsunout tyto doplňkové podnikové činnosti a může aktivovat zdroje pro hlavní činnost 

podnikání, a tím získat konkurenční výhodu. Podnik se tedy nemusí věnovat problémům 

plynoucích z vedení účetnictvím, které mohou zabrat neúměrné množství času a 

pozornosti na úkor hlavní činnosti. S tím souvisí i to, že firmě odpadnou starosti, které 

souvisí s vedením interního účetního oddělení, mezi něž patří například nábor, udržení 

kvalitní účetní jednotky a v případě jejího odchodu bezproblémové nahrazení. Odpadají 

náklady spojené s proškolením účetních, nutnost výběru a následné koupě 

specializovaného informačního systému atd. (19) 
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4.7.6 Provozní náklady 

Provoz bude zahájen ke dni 1. 1. 2013. Od této chvíle tedy vznikají náklady související 

s provozem sportovního centra. Nejdříve stanovím mzdové náklady spolu s náklady na 

instruktory a účetní. Dále pak určím předpokládané náklady na propagaci, kde budou 

zahrnuty jak počáteční náklady, tak pravidelné měsíční náklady.   

 

Mzdové náklady 

Pro provoz sportovního centra jsou plánováni čtyři zaměstnanci na plný úvazek, 

přičemž popis a požadavky na jednotlivé pozice jsou uvedený výše v tabulkách 16 až 

18. Všichni zaměstnanci budou mít stanovenou stejnou hrubou mzdu ve výši 20 000 Kč. 

Výpočet čisté mzdy a náklady na zaměstnance jsou vyjádřeny v následující tabulce, 

přičemž celkové náklady na jednoho zaměstnance činní 26 800 Kč. 

 

Tabulka 20: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní) 

Rozpis  Měsíční náklady Roční náklady Celkové mzdové náklady 

Hrubá mzda 20 000 Kč 240 000 Kč 960 000 Kč 

Pojistné 2 200 Kč 26 400 Kč 105 600 Kč 

Základ daně 26 800 Kč 321 600 Kč 1 286 400 Kč 

Záloha na daň 2 050 Kč 24 600 Kč 98 400 Kč 

Daňové slevy 1 970 Kč 23 640 Kč 94 560 Kč 

Daňový bonus 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Čistý příjem 15 750 Kč 189 000 Kč 756 000 Kč 

 

 

Najímání instruktor ů 

S instruktory bude sepsána Dohoda o provedené práci, což umožní najímání kvalitních 

instruktorů zaměřených na konkrétní lekce. V prvním roce bude počítáno s 50 % 

vytížeností sportovního centra, ve druhém roce se 70 % a ve třetím roce s 80 % 

vytížeností. Sazba na hodinu pro instruktory je stanovena na 400 Kč, z této částky se 

odvádí 15% státu, instruktorům tedy připadne 350 Kč. V následující tabulce jsou 

uvedeny předpokládané náklady na instruktory. 
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Tabulka 21: Roční náklady na instruktory (Zdroj: vlastní) 

Popis nákladů 2013 2014 2015 

Počet lekcí měsíčné 182 255 292 

Měsíční náklady  72 800 Kč 102 000 Kč 116 800 Kč 

Roční náklady 873 600 Kč 1 224 000 Kč 46 720 000 Kč 

 

Účetní 

Pro účetnictví bude najímána účetní, která vlastní živnostenský list. Na základě faktury 

bude měsíčně vyplacena částka ve výši 5 000 Kč, roční náklady tedy budou ve výši 

60 000 Kč. 

 

Náklady na propagaci 

 Nejdříve je potřeba vytvoření webových stránek a rezervačního systému, což bude 

provádět společnost Promaxmedia, ta zároveň bude provádět pravidelné nabíjení PPC 

kampaní a optimalizaci pro vyhledávače. V tabulce č. 22 jsou uvedeny jednorázové 

náklady a v tabulce č. 23 pak pravidelné roční náklady na internetovou reklamu.  

 

Tabulka 22: Jednorázové náklady na propagaci (Zdroj: vlastní) 

Rozpis nákladů Částka 

Webové stránky (cca 10 podstránek) 15 000 Kč 

Redakční systém 10 000 Kč 

Grafický návrh 15 000 Kč 

Celkové náklady 40 000 Kč 

 

 

Tabulka 23: Roční náklady na propagaci (Zdroj: vlastní) 

Rozpis nákladů Měsíční náklady Roční náklady 

Poradenství v internetovém marketingu 3 000 Kč 36 000 Kč 

PPC kampaně 5 400 Kč 64 800 Kč 

Seo optimalizace pro vyhledávače 3 600 Kč 43 200 Kč 

Celkové náklady 12 000 Kč 144 000 Kč 
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Celkové provozní náklady 

V této chvíli je již možné sestavit předpokládanou výši provozních nákladů 

v jednotlivých letech, jejich rozpis a celková výše je stanovena v následující tabulce. 

 

Tabulka 24: Provozní náklady v letech 2013 - 2015 (Zdroj: vlastní) 

Provozní náklady Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Spotřeba energie 195 000 Kč 214 500 Kč 234 000 Kč 

Náklady na opravu a údržbu 35 000 Kč 38 500 Kč 42 000 Kč 

Spotřeba materiálu 45 000 Kč 49 500 Kč 54 000 Kč 

Telefon 145 000 Kč 159 500 Kč 174 000 Kč 

Propagace  169 000 Kč 169 000 Kč 169 000 Kč 

Mzdové náklady 1 286 496 Kč 1 286 496 Kč 1 286 496 Kč 

Najímání instruktorů 873 600 Kč 1 224 000 Kč 1 401 600 Kč 

Účetní 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Úrok 272 973 Kč 226 153 Kč 175 948 Kč 

Pojištění majetku 22 000 Kč 22 000 Kč 22 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti  6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Celkové provozní náklady 3 110 069 Kč 3 455 649 Kč 3 625 044 Kč 

 

 

Spotřeba energie zahrnuje náklady na elektřinu, plyn a vodu. Tyto náklady se zvyšují 

v jednotlivých letech vlivem častějšího využití provozovny, hlavně využívání 

klimatizace a spotřeba vody. 

 

Spotřeba materiálu znamená zpracování např. kancelářského materiálu čistících a 

dezinfekčních prostředku a další. 

 

 

 

 

  



67 
 

4.7.7 Výnosy z podnikatelské činnosti 

Následující tabulka znázorňuje plán výnosů na tři roky a jsou rozděleny podle formy 

vstupů. Rozpis tržeb je podrobně rozepsán na konci dokumentu v přílohách. Vývoj 

tržeb počítá, že v prvním roce bude kapacita zařízení využita zhruba na 50%, v druhém 

roce se využití zvýší na 70% a ve třetím roce se počítá již se zaplněním kapacity na 

80%.   

 

Tabulka 25: Předpokládané výnosy v letech 2013 - 2015 (Zdroj: vlastní) 

Výnosy Rok 2013 Rok 2014 Rok 215 

Běžný vstup 1 698 480 Kč 2 005 920 Kč 2 327 760 Kč 

Permanentka 2 228 160 Kč 3 349 440 Kč 3 886 560 Kč 

Členství 214 000 Kč 613 200 Kč 883 200 Kč 

Skupinový vstup 360 000 Kč 840 000 Kč 840 000 Kč 

Tržby za prodej zboží 85 700 Kč 107 650 Kč 124 530 Kč 

Celkové výnosy 4 274 652 Kč 5 694 302 Kč 7 080 990 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.8 Výkaz zisku a ztráty při reálné variantě 

Následující tabulka znázorňuje vývoj reálného Výkazu zisku a ztráty v letech 2013 – 

2015. Je patrné, že již v prvním roku provozu centra vykazuje společnost kladný 

hospodářský výsledek, který se každým rokem zvyšuje. To znamená, že je schopná 

dostát svým závazkům a splácet úvěr. 
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Tabulka 26: Výkaz zisku a ztrát v letech 2013 – 2015 – Reálná varianta (Zdroj: vlastní) 

Výkaz zisku a ztráty 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 85700 107650 124530 

Náklady vynaložené na prodané zboží 52600 59600 65680 

Obchodní marže 33100 48050 58850 

Výkony 4 500 640 6 808 560 7 937 520 

Výkonová spotřeba 589 000 631 000 673 000 

Přidaná hodnota 3 911 640 6 177 560 7 264 520 

Mzdové náklady 2 220 096 2 570 496 2 748 096 

Odpisy DHM a DNM 738 131 738 131 454 340 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 84 000 84 000 84 000 

Provozní výsledek hospodaření 902 513 2 832 983 4 036 934 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 272 973 226 153 175948 

Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost 119 613 495 298 733 587 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 509 927 2 111 532 3 127 399 

Výsledek hospodaření před zdaněním 629 540 2 606 830 3 860 986 

Částky uvedeny v Kč 

 

Výkony představují výnosy za jednotlivé lekce a měsíční příjem za klubové členství. 

Dále jsou zde zahrnuty příjmy plynoucí z pronajímání sálů na vykonávání praxí a 

příprav sportovních klubů. 

 

Výkonová spotřeba představuje náklady na energii, údržbu a opravy strojů a zařízení, 

spotřebu materiálu, náklady na telefon a propagaci. 

 

Úroky  představují náklady za získaný úvěr. Přehled splátek a úroku je znázorněn ve 

splátkovém kalendáři v přílohách. 
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Provozní výsledek hospodaření představuje rozdíl mezi výnosy a náklady plynoucí 

z provozu a každý rok se zvyšuje vzhledem k výší využitelnosti kapacity. 

 

 

4.7.9 Rozvaha společnosti 

Rozvaha společnosti je sestavena v letech 2013 až 2015 vždy k 31. 12. v tabulce č. 26 

jsou rozepsána aktiva společnosti v tabulce č. 27 pak pasiva společnosti. 

 

Tabulka 27: Aktiva společnosti v letech 2013-2015 (Zdroj vlastní) 

Aktiva 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 7 604 980 9 022 019 10 894 792 

Zřizovací výdaje 0 0 0 

Stálá aktiva 6 948 730 6 210 599 7 828 084 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 6 948 730 6 210 599 5 828 084 

Stavby 5 312 160 5 122 440 4 932 720 

Sam. movité věci a soubory movitých věcí 1 280 954 1 088 159 895 364 

Dlouhodobý drobný majetek 355 616 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 2 000 000 

Oběžná aktiva 656 250 2 811 420 3 066 708 

Zásoby 10 800 16 500 5 070 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 645 450 2 794 920 3 061 638 

Časové rozlišení 0 0 0 

Částky uvedeny v Kč 

 

Dlouhodobý hmotný majetek představuje hodnotu nemovitosti navýšenou o 

rekonstrukci a výši nákladů na vybavení. Tyto položky byly sníženy o roční odpisy, 

jejich výše byla již znázorněna v tabulkách. V posledním roce jsou stálá aktiva 
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navýšena o dlouhodobý finanční majetek, kdy majitel vložil na terminovaný vklad 

částku v hodnotě 2 000 000 Kč. 

 

Oběžná aktiva jsou tvořena krátkodobým finančním majetkem a to penězi na běžném 

účtu a v pokladně. 

 

Tabulka 28: Pasiva společnosti v letech 2013 - 2015 (Zdroj: vlastní) 

Pasiva 2013 2014 2015 

PASIVA CELKEM 7 604 980 9 022 019 10 894 792 

Vlastní kapitál 4 059 927 6 171 460 8 788 931 

Základní kapitál 3 550 000 3 550 000 3 550 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Fondy tvořené ze zisku 0 0 0 

Výsledek hospodaření minulých let 0 509 927 2 111 532 

Výsledek hospodaření běž. účet. období 509 927 2 111 532 3 127 399 

Cizí zdroje 3 545 053 2 850 559 2 105 861 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 0   

Bankovní úvěry a výpomoci 3 545 053 2 850 559 2 105 861 

Časové rozlišení 0 0 0 

Částky jsou uvedeny v Kč 

 

Vlastní kapitál  představuje vklad do společnosti, v tomto případě  je to nemovitost 

ohodnocena na 3 500 000 Kč a peněžitý vklad ve výši 50 000 Kč. Součástí vlastního 

kapitálu je také Výsledek hospodaření z minulých let a výsledek hospodaření účetního 

období. 

 

Cizí zdroje jsou tvořeny bankovním úvěrem od Komerční banky ve výši 4 500 000 Kč 

s úrokem 7 %. Hodnoty úvěru uvedené v pasivech jsou sníženy o již splacenou částku. 

Splátkový kalendář je uveden v přílohách. 
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4.7.10 Výkaz Cash flow 

Výkaz Cash flow představuje tok peněžních příjmů a výdajů. Pro účely projektu postačí 

vypracovaný cash flow na rok 2013 vyjádřený v následující tabulce.  

 

Tabulka 29: Cash flow v roce 2013 (Zdroj: vlastní) 

Výkaz Cash flow 2013 

Stav peněžních prostředků na začátku období 205 019 

Výsledek hospodaření za účetní období 509 927 

Účetní odpisy HDM a NDM 738 131 

Změna stavu zásob 5 730 

Změna stavu pohledávek 0 

Změna stavu krátkodobých závazků 0 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 1 242 328 

Nabytí DHM a DNM 0 

Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0 

Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí 0 

Změna stavu dlouhodobých závazků 0 

Změna stavu středně a dlouhodobých úvěrů 801 897 

Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací 0  

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 801 897 

Čistý peněžní tok (A-B+C) 440 431 

Stav peněžních prostředků na konci účetního období  645 450 

Částky jsou uvedeny v Kč 
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4.7.11 Výkaz zisku a ztráty při pesimistické variantě 

Pesimistická varianta uvažuje vývoj, kdy se sníží výnosy o 10% oproti předpokladu, 

přičemž náklady se nesníží. Tato varianta je znázorněna v následující tabulce, ze které 

vyplývá, že i při tomto vývoji  společnost dosáhne v prvním roce provozu zisku a tudíž 

je schopná dostát svým závazkům. 

 

Tabulka 30: Výkaz zisku a ztráty - pesimistická varianta (Zdroj: vlastní) 

Výkaz zisku a ztráty 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 77130 96885 112077 

Náklady vynaložené na prodané zboží 52600 59600 65680 

Obchodní marže 24530 37285 46397 

Výkony 4 050 576 6 127 704 7 143 768 

Výkonová spotřeba 589 000 631 000 673 000 

Přidaná hodnota 3 461 576 5 496 704 6 470 768 

Mzdové náklady 2 220 096 2 570 496 2 748 096 

Odpisy DHM a DNM 738 131 738 131 454 340 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 84 000 84 000 84 000 

Provozní výsledek hospodaření 443 879 2 141 362 3 230 729 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 272 973 226 153 175948 

Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost 32 472 363 890 580 408 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 138 434 1 551 319 2 474 373 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 138 434 1 551 319 2 474 373 

Výsledek hospodaření před zdaněním 170 906 1 915 209 3 054 781 

Částky jsou uvedeny v Kč   
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4.7.12 Výkaz zisku a ztráty při optimistické variantě 

Optimistická varianta předpokládá zvýšení příjmů o 10 %než se předpokládá, aniž by se 

změnily předpokládané náklady.  

 

Tabulka 31: Výkaz zisku a ztráty při optimistické variantě (Zdroj: vlastní) 

Výkaz zisku a ztráty 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 94270 96885 112077 

Náklady vynaložené na prodané zboží 52600 59600 65680 

Obchodní marže 41670 37285 46397 

Výkony 4 950 704 7 489 416 8 731 272 

Výkonová spotřeba 589 000 631 000 673 000 

Přidaná hodnota 4 361 704 6 858 416 8 058 272 

Mzdové náklady 2 220 096 2 570 496 2 748 096 

Odpisy DHM a DNM 738 131 738 131 454 340 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 84 000 84 000 84 000 

Provozní výsledek hospodaření 1 361 147 3 503 074 4 818 233 

Výnosové úroky 0 0 0 

Nákladové úroky 84 000 84 000 84000 

Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 

Daň z příjmu za běžnou činnost 242 658 649 624 899 504 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 034 489 2 769 450 3 834 729 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 1 034 489 2 769 450 3 834 729 

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 277 147 3 419 074 4 734 233 

 Částky jsou uvedeny v Kč 
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4.8 Doba návratnost investice 

Celkové výdaje na investici se předpokládají ve výši 4 282 500 Kč, jakmile suma 

celkových příjmů dosáhne této výši, bude stanovena doba návratnosti investice. Při 

Cash flow jsem počítala, že se každý rok jeho hodnota zvýší 15 %. V takovém případě, 

se doba návratnosti předpokládá do sedmi let. V případě projektů s dlouhou životnosti, 

se tato investice považuje za výhodnou. 

 

 

 

4.9 Hodnocení rizik 

V každém podnikatelském záměru se setkáváme s riziky, které mohou jakýkoliv plán 

ohrozit, v některých případech to může mít za následek konec podnikání. Vždy se 

s nějakými riziky setkáme, proto není možné je ze záměru vynechat. Zde patří mezi 

hlavní rizika špatná nabídka služeb a s tím související nespokojenost zákazníků, dále 

pak vysoká konkurence, problémy se zaměstnanci. S předchozími riziky úzce souvisí a 

obvykle i následují nízké tržby. 

 

4.9.1 Riziko špatné nabídky služeb 

Toto riziko je spojené se špatným zvolením nabídky služeb. Například nabídka lekcí, 

které nejsou pro zákazníky atraktivní. Nebo může nastat situace, že některé lekce budou 

přeplněné a spousta zákazníku se na ně nedostane a naopak o další bude zájem nízký.  

 

Zde je nutné neustále sledovat trendy a provádět průzkumy a ankety na webových 

stránkách s dotazy, co si zákazníci přejí. Také jde sledovat oblíbenost jednotlivých lekcí 

podle počtu rezervací na dané sportovní aktivity 

  

4.9.2 Riziko konkurence 

Vzhledem k tomu, že toto odvětví je velice rozšířené, existuje mnoho jak stávajících 

konkurentů, tak pravděpodobnost, že se jejich počet ještě zvýší.  
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Zde je nutné myslet na to, jak se od konkurence odlišit, jak zákazníky přesvědčit, že 

právě toto centrum je pro zákazníky nejlepší. Samozřejmostí by mělo být sledování 

konkurence jak z hlediska cen, nabízených služeb tak také provozní doby.  

 

4.9.3  Riziko zákazníků 

Je spojeno především se začátkem podnikání, kdy může nastat situace, že centrum 

nezíská takové množství zákazníků, které předpokládalo.  V této oblasti je dalším 

rizikem nespokojenost zákazníků, kdy při negativní zkušenosti s centrem se již znovu 

nevrátí a navíc už dál nedoporučí.  Zde lze zařadit i riziko spojeno s výkyvy 

návštěvností center různých ročních období a podle počasí.  

 

Toto riziko je možné eliminovat propagací zaměřenou na cílovou skupinu zákazníků, 

což sou především lidé ve věku od 25 do 50 let. Dále je nezbytné dbát na kvalitu 

poskytovaných služeb, komunikovat se zákazníky a vyhovět jejich přáním a 

požadavkům. Jednou z možností pro získání nových zákazníků je pořádání různých akcí 

jako jsou např. maratony nebo nabízet výhodné akce při získání členství. 

 

4.9.4 Riziko zaměstnanců 

Špatná volba zaměstnanců je dalším rizikem, které se musí brát v úvahu. Jelikož 

centrum potřebuje zaměstnance, kteří mají praxi a potřebné vzdělání, může nastat 

situace, že takových instruktorů bude nedostatek a za svoji práci budou požadovat 

vysoké platy. Déle může nastat problém se zraněním některých zaměstnanců. 

 

Zde může být východiskem najímání instruktorů, které bude zaškolováno přímo 

v centru  a v prvních měsících mohou vyučovat lekce určené pro začátečníky. Dále pak 

najímat instruktory, které mají např. alespoň dvě zaměření, aby v případě zranění 

některého z instruktorů mohli dočasně tyto lekce převzít. 
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4.9.5 Riziko tržeb 

Jedním z nejzávažnějších rizik, které mohou ohrozit předpokládaný vývoj podnikání, je  

riziko tržeb. Převážně bývá vyvoláno předchozími riziky. Může být způsobeno 

například nečekaným poklesem poptávky nebo vlivem velké konkurence. Toto riziko je  

 

 

 

4.10 Harmonogram realizace 

Podle předpokladu bude společnost potřebovat pro založení a výstavbu centra přibližně 

14 měsíců. Zahájení provozu sportovního centra se plánuje od ledna roku 2013.  

 

Tabulka 32: Harmonogram realizace projektu (Zdroj: vlastní) 
2011 2012 2013 Činnosti 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Příprava k podnikání                     

Sepsání a podpis společenské smlouvy                    

Vložení základního kapitálu                    

Zajištění potřebných dokumentů                    

Získání živnostenského oprávnění                     

Návrh a zápis do obchodního rejstříku                    

Registrace společnosti u fin. úřadu                    

Pořízení výpisu z živ. rejstříku                     

Žádost o úvěr                     

Uvolnění účtu v bance                    

Připsáni schváleného úvěru na účet                   

Pojištění podnikatelských prostor                       

Zahájení a průběh rekonstrukce                       

Nákup vybavení                     

Propagace                      

Hledání zaměstnanců a podpisy smluv                    

Najímání instruktorů                    

Registrace společnosti u správy soc. zab.                  

Zahájení provozu                   
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského záměru pro založení 

sportovního centra. Záměr měl být vypracován tak, aby byl reálný, poskytoval 

podnikateli určitý návod  na založení společnosti a především, aby přesvědčil investory 

o vhodnosti poskytnutí úvěru. Dále by měl plnit důležitou funkci pro plánování a 

následné rozhodování při realizaci projektu.   

 

Práce byla rozdělena do tří hlavních částí. První část se skládá z teoretických poznatků 

získaných během studia a z odborné literatury. Poskytuje informace vztahující se 

k podnikatelskému záměru a jeho vypracování. Jsou zde vymezeny pojmy jako je 

podnik, podnikání a podnikatel. Pro účely založení společnosti bylo také třeba popsat  

právní formy podnikání s vymezením výhod a nevýhod jednotlivých variant. Součástí 

této části bylo navíc popsání analýz vnějšího okolí a marketingového plánu. Pro 

úspěšný podnikatelský záměr je také stěžejní vymezit pojmy související s vypracováním 

finančního plánu, návratností investice a analýzou možných rizik.      

 

Ve druhé části byl shrnut současný stav na trhu a celková situace v České republice. Pro 

účely této práce byla použita SLEPT analýza a Porterův model konkurenčních sil. Zde 

bylo zjištěno, že se celková ekonomická situace u nás zlepšuje, což je dobrá zpráva. Co 

se týče situace v oboru, pak pozitivním zjištěním bylo, že stále více lidí navštěvuje 

sportovní centra, na druhé straně je zde ale i vysoká konkurence, která zhoršuje 

podmínky vstupu nové společnosti.  

 

Třetí a zároveň nejdůležitější část byla věnována samotnému návrhu na realizaci 

projektu. Pro sportovní centrum byla zvolena jako právní forma podnikání společnost 

s ručením omezeným se dvěma společníky. Vklad do společnosti bude tvořit nepeněžitý 

vklad ve formě nemovitosti o hodnotě 3 500 000 Kč a peněžitý vklad ve výši 50 00 Kč.  

 

Aby mohl být projekt uskutečněn, bylo třeba sestavit plán výdajů související s 

rekonstrukcí vložené nemovitosti, nákupem dlouhodobého majetku  a zajištěním zásob. 

Plánované výdaje byly vyčísleny na 4 282 500 Kč, přičemž bylo navíc potřeba ponechat 

značné finanční prostředky na provoz v prvních měsících. Potřebný kapitál bude získán 
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z cizích zdrojů na šestileté období od Komerční banky, výše úvěru bude 4 500 000 Kč 

s úrokem 7%.   

 

Sportovní centrum bude zaměřeno především na skupinové lekce.  V nabídce budou jak 

tradiční formy cvičení,  tak v dnešní době velice populární zumba, fitbox, trampolínky a 

bosu. Pro soukromé hodiny s využitím osobního trenéra budou nabízeny novinky 

v podobě power plate a TRX. Maminky na mateřských dovolených budou moci využít 

dětský koutek a po náročném cvičení mohou zákazníci navštívit relaxační zónu 

s vířivým bazénem a saunou. 

 

Propagace bude zaměřena především na internetovou reklamu a umístění na předních 

pozicích ve vyhledávačích. V obdobích, kdy bude předpokládán vyšší zájem o 

sportování, bude zvolena propagace formou letáčku, které budou roznášeny do domů 

v okolí a navíc budou rozdávány na frekventovaných místech. Dále budou pořádány 

slevové a akční nabídky např. při určitém počtu vstupů bude mít zákazník jednu lekci 

zdarma, nebo výhody pro stálé zákazníky, kteří přivedou své známé jako nové členy.  

 

Finanční plán obsahuje již zmíněné výdaje na realizaci projektu, provozní náklady a 

předpokládané výnosy z provozu centra. Tyto údaje byly vyjádřeny v rozvaze, výkazu 

cash flow a výkazu zisku a ztráty. Plán byl vypracován ve třech variantách, které 

počítají s reálným, optimistickým a pesimistickým vývojem, přičemž všechny varianty 

vykazují zisk již v prvním roce provozu. 

 

Závěr třetí části byl věnován předpokládané návratnosti investice a analýze 

předpokládaných rizik s návrhem na jejich eliminaci. Při vývoji reálné varianty by měla 

být doba návratnosti do sedmi let. Vzhledem k délce životnosti projektu, považuji 

předpokládaný projekt za úspěšný a doporučuji jeho realizaci. 

 

Cílem této práce je založení sportovního centra, které bude vytvářet přiměřený zisk 

společníkům a získá si na trhu dobré jméno a postavení. Vzhledem ke skutečnosti, že již 

na začátku provozu může centrum počítat se stálými zákazníky, které si společník získal 
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během své působnosti v různých fitness centrech, je pravděpodobné, že bude společnost 

úspěšná. 

 

Pro případný budoucí vývoj bych doporučila přemýšlet o možnosti rozšíření centra a 

jeho nabídky služeb, což z hlediska místa nebude problém. Zde bych doporučila zařadit 

do nabídky HEAT program, který je ve světě i u nás čím dál populárnější a žádanější. 

Dále bych přemýšlela o zavedení doplňkových služeb ve Welness centru, jako jsou 

masáže, solárium a další.  
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Příloha 1: Splátkový kalendář 

rok měsíc počáteční 
hodnota 

úrok úmor konečná 
hodnota 

1 7 4 500 000 Kč 26 250 Kč 50 471 Kč 4 449 529 Kč 
1 8 4 449 529 Kč 25 956 Kč 50 765 Kč 4 398 765 Kč 
1 9 4 398 765 Kč 25 659 Kč 51 061 Kč 4 347 703 Kč 
1 10 4 347 703 Kč 25 362 Kč 51 359 Kč 4 296 345 Kč 
1 11 4 296 345 Kč 25 062 Kč 51 659 Kč 4 244 686 Kč 
1 12 4 244 686 Kč 24 761 Kč 51 960 Kč 4 192 726 Kč 
2 1 4 192 726 Kč 24 458 Kč 52 263 Kč 4 140 463 Kč 
2 2 4 140 463 Kč 24 153 Kč 52 568 Kč 4 087 895 Kč 
2 3 4 087 895 Kč 23 846 Kč 52 874 Kč 4 035 021 Kč 
2 4 4 035 021 Kč 23 538 Kč 53 183 Kč 3 981 838 Kč 
2 5 3 981 838 Kč 23 227 Kč 53 493 Kč 3 928 345 Kč 
2 6 3 928 345 Kč 22 915 Kč 53 805 Kč 3 874 540 Kč 
2 7 3 874 540 Kč 22 601 Kč 54 119 Kč 3 820 421 Kč 
2 8 3 820 421 Kč 22 286 Kč 54 435 Kč 3 765 986 Kč 
2 9 3 765 986 Kč 21 968 Kč 54 752 Kč 3 711 234 Kč 
2 10 3 711 234 Kč 21 649 Kč 55 072 Kč 3 656 162 Kč 
2 11 3 656 162 Kč 21 328 Kč 55 393 Kč 3 600 769 Kč 
2 12 3 600 769 Kč 21 004 Kč 55 716 Kč 3 545 053 Kč 
3 1 3 545 053 Kč 20 679 Kč 56 041 Kč 3 489 012 Kč 
3 2 3 489 012 Kč 20 353 Kč 56 368 Kč 3 432 644 Kč 
3 3 3 432 644 Kč 20 024 Kč 56 697 Kč 3 375 947 Kč 
3 4 3 375 947 Kč 19 693 Kč 57 028 Kč 3 318 920 Kč 
3 5 3 318 920 Kč 19 360 Kč 57 360 Kč 3 261 560 Kč 
3 6 3 261 560 Kč 19 026 Kč 57 695 Kč 3 203 865 Kč 
3 7 3 203 865 Kč 18 689 Kč 58 031 Kč 3 145 833 Kč 
3 8 3 145 833 Kč 18 351 Kč 58 370 Kč 3 087 464 Kč 
3 9 3 087 464 Kč 18 010 Kč 58 710 Kč 3 028 753 Kč 
3 10 3 028 753 Kč 17 668 Kč 59 053 Kč 2 969 700 Kč 
3 11 2 969 700 Kč 17 323 Kč 59 397 Kč 2 910 303 Kč 
3 12 2 910 303 Kč 16 977 Kč 59 744 Kč 2 850 559 Kč 
4 1 2 850 559 Kč 16 628 Kč 60 092 Kč 2 790 467 Kč 
4 2 2 790 467 Kč 16 278 Kč 60 443 Kč 2 730 024 Kč 
4 3 2 730 024 Kč 15 925 Kč 60 795 Kč 2 669 229 Kč 
4 4 2 669 229 Kč 15 571 Kč 61 150 Kč 2 608 079 Kč 
4 5 2 608 079 Kč 15 214 Kč 61 507 Kč 2 546 572 Kč 
4 6 2 546 572 Kč 14 855 Kč 61 866 Kč 2 484 707 Kč 
4 7 2 484 707 Kč 14 494 Kč 62 226 Kč 2 422 480 Kč 
4 8 2 422 480 Kč 14 131 Kč 62 589 Kč 2 359 891 Kč 
4 9 2 359 891 Kč 13 766 Kč 62 954 Kč 2 296 936 Kč 



 
 

4 10 2 296 936 Kč 13 399 Kč 63 322 Kč 2 233 615 Kč 
4 11 2 233 615 Kč 13 029 Kč 63 691 Kč 2 169 924 Kč 
4 12 2 169 924 Kč 12 658 Kč 64 063 Kč 2 105 861 Kč 
5 1 2 105 861 Kč 12 284 Kč 64 436 Kč 2 041 425 Kč 
5 2 2 041 425 Kč 11 908 Kč 64 812 Kč 1 976 612 Kč 
5 3 1 976 612 Kč 11 530 Kč 65 190 Kč 1 911 422 Kč 
5 4 1 911 422 Kč 11 150 Kč 65 571 Kč 1 845 851 Kč 
5 5 1 845 851 Kč 10 767 Kč 65 953 Kč 1 779 898 Kč 
5 6 1 779 898 Kč 10 383 Kč 66 338 Kč 1 713 561 Kč 
5 7 1 713 561 Kč 9 996 Kč 66 725 Kč 1 646 836 Kč 
5 8 1 646 836 Kč 9 607 Kč 67 114 Kč 1 579 722 Kč 
5 9 1 579 722 Kč 9 215 Kč 67 505 Kč 1 512 216 Kč 
5 10 1 512 216 Kč 8 821 Kč 67 899 Kč 1 444 317 Kč 
5 11 1 444 317 Kč 8 425 Kč 68 295 Kč 1 376 022 Kč 
5 12 1 376 022 Kč 8 027 Kč 68 694 Kč 1 307 328 Kč 
6 1 1 307 328 Kč 7 626 Kč 69 094 Kč 1 238 234 Kč 
6 2 1 238 234 Kč 7 223 Kč 69 497 Kč 1 168 736 Kč 
6 3 1 168 736 Kč 6 818 Kč 69 903 Kč 1 098 833 Kč 
6 4 1 098 833 Kč 6 410 Kč 70 311 Kč 1 028 523 Kč 
6 5 1 028 523 Kč 6 000 Kč 70 721 Kč 957 802 Kč 
6 6 957 802 Kč 5 587 Kč 71 133 Kč 886 668 Kč 
6 7 886 668 Kč 5 172 Kč 71 548 Kč 815 120 Kč 
6 8 815 120 Kč 4 755 Kč 71 966 Kč 743 154 Kč 
6 9 743 154 Kč 4 335 Kč 72 385 Kč 670 769 Kč 
6 10 670 769 Kč 3 913 Kč 72 808 Kč 597 961 Kč 
6 11 597 961 Kč 3 488 Kč 73 232 Kč 524 729 Kč 
6 12 524 729 Kč 3 061 Kč 73 660 Kč 451 069 Kč 
7 1 451 069 Kč 2 631 Kč 74 089 Kč 376 980 Kč 
7 2 376 980 Kč 2 199 Kč 74 521 Kč 302 458 Kč 
7 3 302 458 Kč 1 764 Kč 74 956 Kč 227 502 Kč 
7 4 227 502 Kč 1 327 Kč 75 393 Kč 152 109 Kč 
7 5 152 109 Kč 887 Kč 75 833 Kč 76 276 Kč 
7 6 76 276 Kč 445 Kč 76 276 Kč 0 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 2: Tržby skupinových lekcí za rok 2013 při využití permanentky 

Popis lekcí Počet lekcí 
měsíčně 

Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 20 110 Kč 24 200 Kč 290 400 Kč 
Dance Aerobik 20 110 Kč 24 200 Kč 290 400 Kč 
Bodystyling 16 100 Kč 17 600 Kč 211 200 Kč 
Trampolínky 16 100 Kč 17 600 Kč 211 200 Kč 
Bosu 14 90 Kč 13 860 Kč 166 320 Kč 
Body ball 12 90 Kč 11 880 Kč 142 560 Kč 
Pilates 12 90 Kč 11 880 Kč 142 560 Kč 
Power joga 10 90 Kč 9 900 Kč 118 800 Kč 
Spinning 26 110 Kč 31 460 Kč 377 520 Kč 
Fitbox 21 100 Kč 23 100 Kč 277 200 Kč 
Celkem    2 228 160 Kč 
 

 

Příloha 3: Tržby skupinových lekcí za rok 2013 při využití jednorázových vstupů 

Popis lekcí Počet lekcí 
měsíčně 

Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 20 130 Kč 18 200 Kč 218 400 Kč 
Dance Aerobik 20 130 Kč 18 200 Kč 218 400 Kč 
Bodystyling 16 120 Kč 13 440 Kč 161 280 Kč 
Trampolínky 16 120 Kč 13 440 Kč 161 280 Kč 
Bosu 14 110 Kč 10 780 Kč 129 360 Kč 
Body ball 12 110 Kč 9 240 Kč 110 880 Kč 
Pilates 12 110 Kč 9 240 Kč 110 880 Kč 
Power joga 10 110 Kč 7 700 Kč 92 400 Kč 
Spinning 26 130 Kč 23 660 Kč 283 920 Kč 
Fitbox 21 120 Kč 17 640 Kč 211 680 Kč 
Celkem    1 698 480 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 4: Tržby skupinových lekcí za rok 2014 při využití permanentky 

Popis lekcí počet lekcí 
měsíčně 

Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 32 110 Kč 42 240 Kč 506 880 Kč 
Dance Aerobik 28 110 Kč 36 960 Kč 443 520 Kč 
Bodystyling 24 100 Kč 28 800 Kč 345 600 Kč 
Trampolínky 22 100 Kč 26 400 Kč 316 800 Kč 
Bosu 20 90 Kč 21 600 Kč 259 200 Kč 
Body ball 16 90 Kč 17 280 Kč 207 360 Kč 
Pilates 16 90 Kč 17 280 Kč 207 360 Kč 
Power joga 14 90 Kč 15 120 Kč 181 440 Kč 
Spinning 32 110 Kč 42 240 Kč 506 880 Kč 
Fitbox 26 100 Kč 31 200 Kč 374 400 Kč 
Celkem    3 349 440 Kč 
 

 

Příloha 5: Tržby skupinových lekcí za rok 2014 při využití jednorázových vstupů 
 

Popis lekcí počet lekcí 
měsíčně 

Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 32 130 Kč 24 960 Kč 299 520 Kč 
Dance Aerobik 28 130 Kč 21 840 Kč 262 080 Kč 
Bodystyling 24 120 Kč 17 280 Kč 207 360 Kč 
Trampolínky 22 120 Kč 15 840 Kč 190 080 Kč 
Bosu 20 110 Kč 13 200 Kč 158 400 Kč 
Body ball 16 110 Kč 10 560 Kč 126 720 Kč 
Pilates 16 110 Kč 10 560 Kč 126 720 Kč 
Power jóga 14 110 Kč 9 240 Kč 110 880 Kč 
Spinning 32 130 Kč 24 960 Kč 299 520 Kč 
Fitbox 26 120 Kč 18 720 Kč 224 640 Kč 
Celkem    2 005 920 Kč 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 6: Tržby skupinových lekcí za rok 2015 při využití permanentky 

Popis lekcí počet lekcí 
měsíčně 

Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 36 110 Kč 47 520 Kč 570 240 Kč 
Dance Aerobik 32 110 Kč 42 240 Kč 506 880 Kč 
Bodystyling 28 100 Kč 33 600 Kč 403 200 Kč 
Trampolínky 26 100 Kč 31 200 Kč 374 400 Kč 
Bosu 22 90 Kč 23 760 Kč 285 120 Kč 
Body ball 20 90 Kč 21 600 Kč 259 200 Kč 
Pilates 18 90 Kč 19 440 Kč 233 280 Kč 
Power joga 17 90 Kč 18 360 Kč 220 320 Kč 
Spinning 38 110 Kč 50 160 Kč 601 920 Kč 
Fitbox 30 100 Kč 36 000 Kč 432 000 Kč 
Celkem    3 886 560 Kč 
 

 

Příloha 7: Tržby skupinových lekcí za rok 2015 při využití jednorázových vstupů 
Popis lekcí počet lekcí 

měsíčně 
Cena za lekci Tržby měsíční Tržby roční 

Zumba 36 130 Kč 28 080 Kč 336 960 Kč 
Dance Aerobik 32 130 Kč 24 960 Kč 299 520 Kč 
Bodystyling 28 120 Kč 20 160 Kč 241 920 Kč 
Trampolínky 26 120 Kč 18 720 Kč 224 640 Kč 
Bosu 22 110 Kč 14 520 Kč 174 240 Kč 
Body ball 20 110 Kč 13 200 Kč 158 400 Kč 
Pilates 18 110 Kč 11 880 Kč 142 560 Kč 
Power joga 17 110 Kč 11 220 Kč 134 640 Kč 
Spinning 38 130 Kč 29 640 Kč 355 680 Kč 
Fitbox 30 120 Kč 21 600 Kč 259 200 Kč 
Celkem    2 327 760 Kč 
 

 

 


