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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá zhotovení podnikatelského záměru na vybudování 

a zprovoznění fitness centra. Návrh podnikatelského záměru vychází ze shromážděných 

informací, analýzy součastného stavu oboru a nalezení tržní příležitosti. 

 

Annotation 
 

The diploma thesis deals with elaboration of prospectus about promoting and starting 

a new fitness center. Prospectus project results from accumulated information, analysis 

of present state of specialization and arises from finding of market opportunity. 
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ÚVOD  

V dnešním moderním světě je stále častější, že populace tráví svůj volný čas 

aktivně. Využívá nabídek různých center, ať už se jedná o posilovny, plavecké stadiony, 

outdoorové nebo indoorové aktivity. S touto oblastí souvisí také téma mojí diplomové 

práce, která se zabývá zprovozněním fitness centra určeného zejména ženám.  

Oblíbenost aerobiku a jeho forem je za poslední roky velmi vysoká, ale kvalitní 

centrum, které nabízí široké spektrum poskytovaných služeb, na malém městě stále 

chybí. Veškeré tyto služby jsou poskytovány na různých základních školách pouze 

omezenému okruhu lidí. Proto jsem se rozhodla pro vypracování podnikatelského 

návrhu na zprovoznění a otevření indoorového centra určeného převážně ženám, které 

nemají odvahu navštěvovat posilovny. Toto centrum bude nabízet ucelený rozsah služeb 

souvisejících nejen s tělovýchovou, ale i zdravou výživou, poradenstvím a prodejem 

doplňků.  

Při zakládání podniku je jednou z klíčových činností sestavení podnikatelského 

plánu. Ten vede k uskutečnění představy podnikatele o jeho budoucím podnikání. 

Podnikatelský plán neslouží jen podnikateli, ale také externím subjektům při posuzování 

životaschopnosti firmy. Zpracování podnikatelského záměru je důležité u všech 

podniků, největší význam však má pro začínající podnikatele nebo při zakládání nového 

podniku. Každý nově začínající podnikatel má předem jasnou představu, v jakém oboru 

bude podnikat a jaké služby by chtěl poskytovat. Začínajícímu podnikateli může 

příprava podnikatelského plánu ujasnit si cíle a strategie vlastního podnikání, přesně 

vymezit podnikatelský záměr a trh, na kterém bude působit. Pomůže mu zvážit volbu 

právní formy podnikání, organizaci společnosti i marketingovou strategii firmy. Díky 

podnikatelskému záměru dojde také k identifikaci konkurence, formulaci představ 

jednotlivých kroků budování podniku a v neposlední řadě ke způsobu financování 

podnikatelských aktivit a přijme budoucího podnikatele zamyslet se nad finančními 

plány na několik let dopředu. Na základě takto vypracované studie, podnikatel usoudí, 

zda je pro něho podnikání efektivní.  
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Diplomová práce bude rozdělena do několika částí. V teoretické části uvedu 

poznatky z odborné literatury, které se vztahují k problematice vypracování 

podnikatelského plánu a analýzy okolí společnosti. Vznik budoucí společnosti je 

založen na analýze oborového a obecného okolí společnosti, dále se v práci budu 

zabývat SWOT analýzou, jejíž výsledky budou sloužit k dalšímu návrhu rozvoje 

společnosti. Zaměřím se také na výpočet pravděpodobných nákladů a očekávaných 

výnosů pro několik let životnosti projektu.  
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1  VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

V této kapitole bude popsán cíl diplomové práce a přínos pro reálné použití jak 

v oblasti teoretické tak, i praktické. Dále bude popsána místní orientovanost 

podnikatelského záměru a předpokládaný okruh budoucích zákazníků. 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je vypracovat ucelený podnikatelský záměr na 

zprovoznění a otevření nového Fitnesscentra v Olomouckém kraji, který by mohl mít 

reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Snahou bude vyplnit určitý prostor na 

trhu v oblasti zdravého životního stylu a sportovních aktivit. Bude zaměřen na nalezení 

tržní příležitosti a konkurenční výhody v tomto oboru vůči stávající konkurenci. Tento 

návrh podnikatelského záměru bude vycházet z analýzy současného stavu, z vlastních 

zkušeností z oboru a shromážděných informací.  

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy zpracování podnikatelského záměru na 

založení fitnesscentra LADY FIT. 

V práci budu formulovány tyto cíle: 

 Definice podniku a jeho cíle, 

 Analýza současného stavu, 

 Analýza konkurence a zákazníků, 

 Shromažďování potřebných informací pro zpracování podnikatelského záměru, 

 Provedení ekonomického zhodnocení projektu. 
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A konkrétně bude věnována pozornost odpovědím na následující otázky: 

 Je v ČR stále ještě zájem o služby poskytující možnosti aktivního využívání 

volného času? 

 Není již trh těmito zařízeními nasycen? 

 Jakou cenovou hladinu nabízených služeb zvolit? 

 O jaké sportovní zaměření bude zájem? (Skladba poskytovaných cvičebních 

hodin.)  

 Kolik bude potřeba pracovníků? (Personální požadavky.) 

1.2 Vymezení diplomové práce 

Diplomová práce je orientována na oblast poskytování sportovních služeb. 

Především se jedná o fitness a indoorové sporty (aerobik a jeho formy) zejména pro 

ženy. Dále se bude uvažovat o poskytování služeb solária a dalšího rozšíření stávajících 

služeb. Jejich množství bude záviset především na velikosti fintesscentra a množství 

investovaných finančních prostředků.  

Vzhledem k předpokládaným aktivitám provozovaným ve fitnesscentru lze 

předpokládat, že bude určeno především pro ženy, patřící do střední vrstvy 

obyvatelstva, dále pro matky na mateřské dovolené, a v neposlední řadě i pro muže, 

kterří chtějí zvyšovat svojí fyzickou aktivitu jiným způsobem, než posilovnou. 

Zákazníci by se měli při své sportovní aktivitě cítit dobře a mít možnost rady od 

zkušených a ochotných cvičitelů.  
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1.3 Přínosy podnikatelského záměru 

Přínosy podnikatelského záměru, kterými se v dalším textu budu zabývat lze 

rozdělit na dvě skupiny. A to: 

 Teoretické přínosy,  

 Praktické přínosy. 

1.3.1 Teoretické přínosy 

Do teoretických přínosů se řadí možnost použití této diplomové práce jako výchozí 

bod studia problematiky v této oblasti podnikání. Budeme se zejména zabývat 

vymezením termínu podnikatelský záměr, popisem daného projektu, marketingovým 

plánem a důležitými údaji pro OSVČ a založení podniku. 

1.3.2 Praktické přínosy 

Praktickým přínosem této diplomové práce, v případě její realizace, by byla 

možnost aktivního využití volného času pro české ženy, popřípadě i muže z malého 

města, což by mělo za následek zvýšení jejich fyzické, ale i psychické kondice, která je 

v dnešním světě čím dál tím víc potřeba. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce bude rozebrán termín podnikatelský plán, dále marketingový 

a organizační pláne, budeme se také zabývat analýzou rizik a údaji důležitými pro 

osoby samostatně výdělečně činné. 

2.1 Úvod do podnikání 

Podnikání je samostatná soustavná činnost dané osoby za účelem dosažení zisku.  

V Obchodním zákoníku je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. (33)

Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba 

samostatně rozhoduje o tom: 

 Jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat, 

 Jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet, 

 S kým bude spolupracovat, 

 Jakým způsobem bude provoz financován, 

 Jaká bude právní forma podnikání, 

 Jakým způsobem se budou tvořit ceny, 

 Jakého zisku se má dosahovat. 

V České republice je relativní volnost podnikání. To znamená, že každý, kdo má 

odvahu podnikat, podnikat může. Podnikání má své klady i zápory. Každý budoucí 

podnikatel musí na začátku tyto klady a zápory zvážit a rozhodnout se, zda se do 

podnikání pustí. (28)
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2.2 Podnikatelský záměr 

Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného 

podnikání a  nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. Podnikatel, který 

chce být úspěšný, musí důkladně zvážit svůj vstup do podnikání a zahájit své podnikání 

dobrým nápadem a ten stále rozvíjet.  

Příliš obyčejné nápady jsou obrovskou chybou velkého množství začínajících 

podnikatelů. Nápady bez vynalézavosti, originality nebo bez jakéhokoliv důvtipu jsou 

špatné a nemohou se z nich stát výnosné podniky. Důležitým základem pro podnikání 

jsou inovace. Ten kdo přichází s novými inovativními, zajímavými a vtipnými nápady, 

bude mít dostatek zákazníků i bez vynaložení příliš vysokých investic do reklamy. (4)

Podnikatelský záměr je také odpovědí na tyto dotazy: 

 Kde mám vzít nápad? 

 Kolik budu do začátku potřebovat peněz? 

 Uživím se při stávajících cenách a prosadím se v takové konkurenci? 

 Čím začít? 

 Mám si brát nějaké zaměstnance? 

Podnikatelský záměr je v podstatě jakýsi ideál, utopie nebo vize, kterou podnikatel 

sní o svém podnikání. Ale málokdy se stane, že by svoji vizi bezezbytku naplnil. Tento 

záměr je potom chápán spíše jako dlouhodobá strategie či plán, ze kterého vycházíme 

a s nímž by mělo být celé naše podnikání v naprostém souladu. Intuitivní rozhodování 

má samozřejmě také velký význam, podnikatelský záměr by měl být možná jedinou 

ochranou před špatným rozhodováním. (27)

Důležitým faktorem k úspěšnému nápadu na podnikání je rozhled, čím větší má 

podnikatel rozhled, tím větší bývá šance na vymyšlení nového nápadu. Ale i bez 

velkých zkušeností a znalostí je možné při podnikání uspět. Ty opravdu nejlepší 

nápady, ale musí přijít samy. (17)
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Velice důležitý je také první okamžik, kdy se nápad objeví. Je nutné si dobře 

zapamatovat všechny své pocity, protože tento intuitivní vhled do nové skutečnosti 

může říci víc než mnoho hodin pozdějších úvah. V dalších dnech a týdnech je potom 

vhodné nad nápadem přemýšlet, zamyslet se nad jeho variacemi, a zkoumat jej ze všech 

stran a nechat ho postupně krystalizovat. Zde by již mělo být jasné, zda stojí nápad za 

přetvoření v realistický podnikatelský záměr. Této fázi je ale dobré věnovat se alespoň 

několik měsíců, protože unáhlené jednání může celý plán snadno zhatit. (27)

2.2.1 Další dobré nápady pro podnikatelský záměr 

 Nedávat zbytečně šanci konkurenci a udržet svůj nápad v tajnosti, dokud to jen 

bude možné.  

 Je-li se záměrem spjato  budování značky, požádat o registraci ochranné 

známky ihned, jakmile bude vybrána její definitivní podoba. 

 Uskutečňovat záměr tak, aby se začínalo tím nejdůležitějším směrem k méně 

podstatnému. Méně podstatné úkoly seřadit podle priority. 

Podnikatelský záměr je dokument, který by měl obsahovat všechny základní 

stanoviska podnikání. Je to také dokument, který by měl být zpracován nejen před 

začátkem podnikání, ale i v průběhu, např. při plánované změně v podniku. 

Podnikatelský plán neslouží jen našim investorům a bankám, ale můžeme díky němu 

srovnávat své plánované záměry s realitou. Tím můžeme včas rozpoznat nesprávnou 

strategii a pozměnit ji. Tím předcházíme a snižujeme podnikatelská rizika. 
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2.3 Požadavky podnikatelského záměru 

Zde se pokusím uvést, základní, ale také nejdůležitější požadavky na podnikatelský 

záměr. Jsou to: 

 Stručnost a přehlednost -  vhodná délka je přibližně kolem 50 stran.  

 Jednoduchost a srozumitelnost – pro osoby bez technického vzdělání jako jsou 

investoři a bankéři.  

 Orientovanost do budoucnosti – měl by představit plány firmy v delším 

časovém horizontu.  

 Věrohodnost a realistický pohled – měl by zahrnovat jak výhody, tak  

i nevýhody.  

 Optimistický náhled – neměl by zahrnovat příliš přehnaný vývoj společnosti, 

ani příliš pesimistický a nedůvěřivý postoj k vlastnímu vývoji firmy. 

 Nezakrývat slabá místa a rizika – nesnažit se dělat svůj projekt lepším, než je. 

Správná identifikace slabých míst a možných rizik je pro investora daleko 

důležitější, než „dělání se lepším“ a návratnost investice potom bude nulová.  

 Prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky. Vhodné je přiložit např. 

navrhovaný splátkový kalendář. 

 Být zpracován kvalitně po formální stránce, měl by být psán odborným a 

hlavně spisovným jazykem.  

 Struktura podnikatelského plánu pro založení nového podniku. (6) 
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Při popisu struktur podnikatelského plánu bylo vycházeno z publikace nazvané 

Podnikatelský plán. Autoři Koráb, Peterka a Režňáková ve své publikaci používají 

následující členění:  

 Titulní strana, 

 Exekutivní souhrn (miniverze podnikatelské plánu), 

 Popis podniku, 

 Externí prostředí , 

 Marketingový plán, 

 Personální zdroje, 

 Finanční plán, 

 Hodnocení rizik, 

 Přílohy.(8) 

2.3.1.1 Titulní strana 

Je to identifikační část dokumentu. Měla by obsahovat název a sídlo podniku, 

datum vzniku, jména společníků či podnikatelů, kontakty, jako je telefon, email apod. 

Popis podniku, druh živnosti a způsob financování.  

Za titulní stranou by měl být obsah dokumentu, včetně seznamu příloh. Lze zde 

uvést také seznam profesionálních poradců, kteří konzultovali tvorbu plánu. Dále zde 

může být také definice zkratek a méně známých pojmů.(8)
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2.3.1.2 Exekutivní souhrn 

Tato část podnikatelské plánu bývá většinou dokončena až po sestavení  

a dokončení podnikatelského plánu. Exekutivní souhrn by měl představovat abstrakt 

celého podnikatelského plánu, měla by tedy tato část poskytnout přehled veškerých 

důležitých informací o podnikatelském záměru. Tzn. hlavní myšlenku podnikatelského 

plánu, silné stránky, cíl záměru, způsob realizace a základní finanční data a to 

s výhledem na několik let. Cílem tohoto souhrn je vzbudit ve čtenáři chuť a zvědavost 

pokračovat v prostudování celého záměru.(8)

2.3.1.3 Popis produktu 

Zde se uvádí podrobný popis podniku, a to zejména zákonná forma podnikání, 

klíčová živnost, ale také organizace podniku, manažerský tým a organizační struktura. 

Neměla by chybět zaměstnanecká politika. Vhodné je zpracování nejlepší a nejhorší 

možné varianty, která může nastat. Mělo by zde být obsaženo veškeré kancelářské 

zařízení a jiné technické vybavení, znalostní vybavení a předchozí praxe či reference 

podnikatele, a v neposlední řadě popis výrobků nebo služeb, které podnik bude 

poskytovat.(8)  

2.3.1.4 Externí prostředí  

Touto kapitolou je myšlen trh, na který chceme proniknout. Je tedy nutné zpracovat 

příležitosti a hrozby pro naše podnikání. Vymezit dostupný trh, analyzovat konkurenci, 

dodavatele a potencionální zákazníky. (8)

2.3.1.5 Marketingový plán  

Je to plán, který ukazuje, jak se podnik hodlá prosadit na trhu oproti konkurenci. 

Rozdínýl je pro firmu v období plánu vstupu firmy na trh a pro úspěšně fungující firmu. 

Neměl by být zaměřen jen na současnost nebo blízkou budoucnost, ale měla by být 

popsána představa dalšího rozvoje podniku. Důležité je soustavné sledování 

a vyhodnocování trhu a hledání volných tržních míst. (8)
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2.3.1.6 Operační plán  

Je to rozpracování podnikatelského záměru, kde dochází k vymezení klíčových 

činností a aktivit v časových souslednostech. Lze k tomu využít např. diagramů PERT 

a identifikovat kritickou cestu, nebo softwarového programu MC Project popřípadě 

postačí tabulka časových milníků pro kritické fáze procesu.(8)

2.3.1.7 Personální zdroje 

Závisí na typu podnikání. Pro jednu OSVČ stačí informace o vlastníkovi, jeho 

kvalifikacích, zkušenostech atd. Je-li ale podnikatelský plán určen pro větší společnost, 

je nutné personální oblast detailně zpracovat. Kolik pracovníků bude pokrývat jakou 

činnost. Jakým způsobem budou pracovníci hledání a najímáni, výše jejich platů a další 

osobní náklady.(8)

2.3.1.8 Finanční plán 

Finanční plán tvoří jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu a určuje 

potřebné množství investic. Na začátku je vhodné udělat si soupisy finančních potřeb, 

vytvořit odhady základních účetních výkazů pro různá období, a to alespoň na tři roky 

dopředu. Těmito výkazy je myšlena Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Cash flow. Také je 

vhodné vytvořit analýzu bodu zvratu a sepsat si vlastní zdroje, půjčky, úvěry atd., 

předpoklad příjmů a výdajů a z toho vyplívající očekávané tržby a náklady spojené 

s chodem podniku.(8)
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2.3.1.9 Hodnocení rizik  

Součástí každého záměru by měla být analýza rizik, i přestože je záměr plný 

různých podložených analýz. Analýza rizik se snaží předcházet možných negativním 

výsledkům. Je potřeba popsat největší rizika, která mohou podnik potkat. Jsou to rizika, 

která vyplívají z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby nebo 

manažerského týmu či technologického rozvoje. Je vhodné připravit si alternativní 

řešení pro jejich eliminaci. Pro případného investora je tento přístup zárukou, že 

podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim čelit, pokud nastane taková 

situace. (8)

2.3.1.10 Přílohy 

Zde se obvykle uvádějí materiály, které mají informativní charakter a nelze je 

zařadit do jiných částí samotného textu podnikatelského plánu. V textu by měly být ale 

uvedeny odkazy k jednotlivým přílohám. (8)

2.3.2 Účel vytvoření podnikatelské záměru  

Podnikatelský záměr se může zpracovávat kvůli těmto účelům: 

 Zahájení podnikání, 

 Získání dotace od ÚP pro zahájení podnikání, 

 získání úvěru od banky, 

 získání investora atd. (18) 
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2.4 Popis projektu 

Popis projektu zahrnuje hlavně předmět podnikání, poskytované služby nebo 

vyráběné výrobky, strategii vzniku a rozvoje firmy nebo také záměr firmy.  

2.4.1 Předmět podnikání 

Předmět podnikání určuje, jestli jde o podnik, který je výrobní, nebo jde o obchodní 

firmu. Podle předmětu podnikání určíme, o jaký obor podnikání se jedná. Např. 

hutnictví, strojírenství, péče o zdraví atd. 

V této části podnikatelského záměru by měl být především popis toho, v čem firma 

bude podnikat, jaké má cíle vzhledem k sobě samé i trhu, na který chce proniknout. 

Této části by měla být věnována pozornost, protože se zde vysvětluje účel podnikání a 

také úroveň, jak je myšlenka podnikání reálná.  

Obsahem toho, by tedy mělo být: 

 Obsah podnikání - v čem budu podnikat, jaký budu vyrábět výrobek nebo 

poskytovat službu,  

 Stadium rozvoje firmy - zda je firma ve stadiu startu či rozvoje,  

 Mise firmy - co je mým základním cílem na trhu, co hodlám na trhu nabídnout,  

 Právní forma podnikání - zde je nutno uvést, zda půjde o fyzickou či 

právnickou osobu.(1) 
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2.4.2 Firma a její záměr 

Jde o představení firmy. Jsou to základní informace o firmě. Měly by obsahovat 

zejména název firmy, logo, pokud si firma vytvořila, identifikační číslo, které přiděluje 

Živnostenský úřad. Uvádí se také majitel firmy, její sídlo, a pokud není provozovnou 

sídlo, tak i vlastní provozovna. Dále předmět podnikání, počet zaměstnanců a kontakty. 

Pokud se nejedná o nově vznikající firmu, uvádí se zde i její historie a současnost.  

2.4.3 Strategie vzniku a rozvoje  

Zde jde podrobný popis jak vlastníka firmy nebo samotného podnikatele, tak 

i personálu neboli pracovníků firmy. Tento popis se může dělat z pohledu současného 

stavu, tedy jaké pracovníky mám nyní, nebo z pohledu budoucnosti, jaké pracovníky 

budu potřebovat pro rozvoj svého podniku, jakým způsobem budu vybírat pracovníky a 

jaké nakonec přijmu. 

Obsah: 

 Popis vlastníka (vzdělání, praxe, znalosti, dovednosti, funkce ve firmě), 

 Popis personálu (pozice ve firmě, vzdělání, praxe, znalosti a dovednosti), 

 Popis místa (sídlo firmy), kde se bude podnikání provozovat. Mělo by být 

uvedeno: adresa místa, orientační body, otevírací doba, možnost parkování, 

mapa atd. 

Jako poslední informace v této části by měla být popsána organizace firmy. Jak 

bude firma vedena po organizační a manažerské stránce (kdo firmu povede, kdo bude 

prodávat, kdo bude vyrábět, kdo se bude starat o účetnictví a ekonomii, kdo bude mít na 

starost marketing firmy). (2)
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2.4.4 Právní formy podnikání 

V České republice existují dvě varianty výběru formy podnikání. Upravují je také 

dva zákony, a to: 

 Podnikání fyzické osoby – upravena živnostenským zákonem,  

 Společnosti – upraveny obchodním zákonem a dále se dělí. 

2.4.4.1 Podnikání fyzické osoby – OSVČ 

Fyzická osoba může podnikat na základě živnostenského oprávnění, na základě 

jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů nebo 

provozuje-li zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

Místem podnikání je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku 

nebo jiné evidenci. Obchodním majetkem podnikatele - fyzické osoby - se rozumí 

majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty), který slouží a patří 

podnikateli a je určen k podnikání tzv. obchodní jmění. 

Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se nevztahují ustanovení 

o firmě, právní úkony je povinen činit pod svým jménem a příjmením. Do obchodního 

rejstříku se fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky zapisuje pouze 

na vlastní žádost. 

Všeobecné podmínky provozování: 

 Dosažení věku 18 let, 

 Způsobilost k právním úkonům, 

 Bezúhonnost, 

 Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území české republiky 

podnikala nebo podniká, nemá daňové nedoplatky (finanční úřad), 
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 Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území české republiky 

podnikala nebo podniká, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Druhy živností: 

 Ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 

základě ohlášení, 

 Koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. 

Živnosti ohlašovací: 

 Řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená 

v příloze č. 1 (řeznictví, kadeřnictví, opravy dopravních prostředků atd.), 

 Vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená 

v příloze č. 2. Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná způsobilost spočívající ve 

vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní 

zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci 

a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru (oční optika, projektová činnost, 

činnost účetních poradců, oceňování majetku, poskytování tělovýchovných a 

sportovních služeb, provoz solárií atd.), 

 Volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost 

stanovena, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné 

podmínky provozování živnosti. (Poskytování služeb pro zemědělství, 

zahradnictví, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 

výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově 

obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů, 

zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod atd.). 
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Živnosti koncesované: 

 Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 Živnostenského 

zákona (výroba a úprava lihu, výroba zbraní a střeliva, silniční motorová 

doprava, provozování cestovní kanceláře atd.) (32) 

2.4.4.2 Společnosti 

Společnost se zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. 

Základní kapitál společnosti je vyjádřený v penězích a je to souhrn peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti.(33)

Vklad společníka je souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných 

hodnot, které se určitá osoba zavázala vložit do společnosti za účelem nabytí nebo 

zvýšení účasti ve společnosti. (33)

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a zaniká dnem výmazu 

z tohoto rejstříku.  

Druhy společností: 

 osobní 

 veřejná obchodní společnost, 

 komanditní společnost. 

 obchodní 

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost. 

 družstva 

 neziskové organizace 

 rozpočtové organizace, 

 příspěvkové organizace.  

 organizační složky státu (33) 
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Tabulka č.1.: Přehled společností 

Společnost Počet 

zakladatelů 

Základní 

kapitál 

Min. vklad 

společníka 

Ručení Orgány Zákaz 

konkurence 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

2 a více Není 

stanoven 

Není 

stanoven 

Neomezeně  

(společnost i 

společníci) 

Statutární orgán – 

všichni společníci 

společníci 

Komanditní 

společnost 

2 a více 

komanditista, 

komplementář 

Není 

stanoven 

Komanditista 

5 000 ,- 

(komplement

ář není 

stanoveno) 

Komanditista – do 

výše svého 

nesplaceného 

vkladu 

Komplementář – 

neomezeně 

Statutární orgán –

komplementáři 

komplementá

ři 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

1-50 200 000,- 20 000,- Společnost celým 

svým majetkem,  

Společníci do 

výše nesplac. 

Vkladů 

Valná hromada 

Statutární orgán 

 Dozorčí rada 

jednatel 

Akciová 

společnost 

Min 1 PO nebo 

5 F0 

- 20 mil Kč 

s veřejnou 

nabídkou 

- 2 mil Kč bez 

veřejné 

nabídky 

Není 

stanoven 

Společnost 

neomezeně 

Valná hromada 

Představenstvo 

Dozorčí rada 

Členové 

představenstv

a 

Družstvo Min 2PO nebo 

5 FO 

50 000,- Není 

stanoven 

Neomezeně 

(členové neručí) 

Členská schůze 

Představenstvo 

Kontrolní komise 

Další orgány dle 

stanov 

Členové 

představenstv

a, kontrolní 

komise 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 Analýza podnikatelského prostředí 

Průzkum trhu je činnost, pomocí které můžeme zjišťovat stav a vývoj daného trhu. 

Cílem průzkumu je vytvoření předpokladu, jaký bude vývoj poptávky, jak se budou 

měnit potřeby a požadavky zákazníků a jak nás bude ovlivňovat chování naší 

konkurence. Průzkum trhu může probíhat několika způsoby: 

 z kanceláře 

Při tomto průzkumu trhu používáme informace, které má podnik běžně k dispozici. 

Tyto informace stačí pouze zpracovat a vyhodnotit. Tímto způsobem můžeme 

odhadnout změny požadavků zákazníků např. v různém období roku, nebo během 

předvídaných událostí, tzn. výkyvy v prodeji. Takto lze odhadovat i životnost výrobku 

nebo účinnost propagace výrobku. Takovéto menší rozbory okolí firmy může v menším 

podniku zvládnout i jeden pracovník tzv. od stolu. Pro hlubší zkoumání je ale vhodné 

najmout si specializovanou společnost a tento úkol přenechat jí. 

 v terénu 

Průzkum, který je prováděn v terénu se zaměřuje na chování zákazníků, chování 

konkurence a zboží. Při zkoumání chování zákazníka je nutné sledovat motivy jejich 

chování při nakupování, tedy proč a jak často zákazníci toto zboží kupují, zda tyto 

výrobky splňují jejich přání a potřeby, jaké jsou jejich nakupovací zvyklosti, kupní síla 

a jak často dochází k reklamacím. Snažíme se tedy najít odpovědi na otázky: co, kde, za 

kolik, kdy, kolik, komu a jak se má prodávat. 

Při zkoumání chování konkurence zjišťujeme, jaké metody používá konkurence, 

zda má v plánu rozšíření nebo omezení nabídky zboží a služeb, jestli inovuje výrobky, 

zjišťujeme, za jaké ceny prodává své výrobky a jaké další služby při prodeji poskytuje. 

Informujeme se také o vlastnostech, vzhledu, kvalitě v poměru s cenou, balení a také 

vliv na ekologii. Tento průzkum je velice náročný a je pro firmu lepší přenechat jej 

firmě, která se zabývá průzkumy trhu.  
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Pro průzkum trhu má velký význam poptávka a její zkoumání. Poptávku ovlivňuje 

řada činitelů. Je to např. cena výrobku a služby, cena doplňujících výrobků, zájmy, 

zvyky a příjem kupujících a v neposlední řadě podpora prodeje, která velice ovlivňuje 

podvědomí zákazníků a tím zvyšuje prodej. Změnám těchto důležitých činitelů, a tím 

pádem i zpětně poptávky, se říká cenová pružnost, která se definuje jako závislost 

poptávky na změně ceny výrobku. (24)

Aby strategie budoucího rozvoje podniku byla úspěšná, provádí se analýzy. Tyto 

analýzy budou v této diplomové práci také provedeny. Bude to především analýza 

obecného okolí podniku - SWOT analýza, jednotlivé části SLEPT analýzy, analýza 

konkurence, analýza zákazníků analýza oborového okolí podniku a vnitřního prostředí 

podniku.  

2.5.1 Analýza SLEPT 

Každý podnik je ovlivňován vnějším okolím a jeho charakterem. Základním 

úkolem této analýzy je identifikovat oblasti, které mají na podnik největší vliv a mohou 

jej ovlivnit v rámci konkurenční pozice. Faktory makrookolí, které ovlivňují podnik, 

jsou zejména tyto:  

 sociální faktory,  

 legislativní a politické faktory,  

 ekonomické faktory,  

 technologické faktory.  
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2.5.1.1 Sociální faktory  

Patří sem trh práce a míra nezaměstnanosti, demografické ukazatele, vliv odborů 

atd. Sociální faktory také ovlivňují chování zákazníků, zaměstnanců, obchodních 

partnerů. Za sociální faktory může být považována například úroveň vzdělanosti, 

životní styl, tradice, náboženství.  

2.5.1.2 Legislativní a politické faktory 

Legislativní faktory upravují právní problematiku. Zákony a nařízení vlády nám 

určují, jaká povolení budeme potřebovat a jaká politická situace ovlivňuje situaci v celé 

zemi. Nestabilita v této oblasti může znamenat nedůvěru investorů, zvyšování nákladů 

častými změnami legislativy. Zaměřujeme se zejména na polické tlaky na náš obor 

podnikání. Obory typu zdravotnictví, zbrojní průmysl, energetika a další jsou s politikou 

úzce svázané. 

Můžeme sem částečně zahrnout i ekologii, která je taktéž upravena zákony daného 

státu.  

2.5.1.3 Ekonomické faktory  

Analyzují finanční možnosti obyvatelstva a ekonomický cyklus ekonomiky. 

Ekonomické veličiny jsou rozhodujícím prvkem vytvářejícím celkové prostředí. Pro 

podnik jsou rozhodující především daňové sazby, ovlivňují jej ovšem i další ukazatele, 

míra nezaměstnanosti, inflace apod.  

2.5.1.4 Technologické faktory  

Tuto oblast lze rozdělit do dvou skupin. První je technologický rozvoj týkající se 

samotného produktu. Pokud by podnik nesledoval vývoj, kterým se daný sektor ubírá, 

mohlo by dojít k poklesu prodeje v důsledku přesunu poptávky k technologicky 

pokročilejším výrobkům. Druhou oblastí je technologický vývoj týkající se způsobu 

produkce, který by mohl přinést konkurenční výhodu. (7),(25)
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2.5.2 Analýza SWOT  

Tato metoda slouží pro strategické plánování. Management firmy musí mít 

kompletní přehled o externím i interním prostředí organizace. Pomocí této analýzy  

se provádí analýza všech vnitřních a vnějších činitelů, a tím celková analýza. Vnitřní 

a vnější činitelé jsou označeny jako silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které 

jsou spojené s určitým projektem nebo typem podnikání. Tato metoda analýzy 

se používá především v marketingu. Díky ní je možné komplexně vyhodnotit fungování 

firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu podniku.  

SWOT analýza spočívá v ohodnocení jednotlivých činitelů, které jsou rozděleny do 

4 skupin. Vzájemným působením na jedné straně silných a slabých stránek a příležitostí 

a hrozeb na straně druhé se získávají nové potřebné informace. SWOT analýza vyplývá 

ze zkratek anglických slov.  

2.5.2.1 S = Strengths = silné stránky podniku 

Umožňují podniku získat převahu nad konkurenty. Mohou to být např. naše dobré 

manažerské schopnosti, jedinečnost produktu, použití vyspělé technologie nebo 

výborný personál. 

2.5.2.2 W = Weaknesses = slabé stránky podniku 

Jsou to také interní faktory, které můžeme ovlivňovat, ale jedná se o faktory 

negativní. Mohou vést k nižší výkonnosti. Např. zastaralé stroje nebo manažer se 

špatnými nebo neodpovídajícími strategickými schopnostmi. 

2.5.2.3 O = Opportunities = příležitosti ve vnějším prostředí 

Jedná se o vnější vlivy, které sami o sobě nemůžeme ovlivnit. Můžeme na ně jenom 

reagovat. Jsou to budoucí podmínky, které můžeme využít ve svůj prospěch. Např. 

situace na trhu práce nebo slabá konkurence. 
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2.5.2.4 T = Threats = hrozby z vnějšího prostředí  

Jsou to současné nebo budoucí nepříznivé podmínky. Může se jednat o vstup 

silného konkurenta. Pokles kupní síly zákazníků. Ale hrozby může ovlivňovat  

i legislativa státu a její změny.  

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky 

chápany jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného 

vývoje. SWOT analýza vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického 

úspěchu maximalizací předností, tedy silných stránek a příležitostí, minimalizací 

nedostatků, tzn. svých slabých stránek a hrozeb. Obecně se SWOT analýza píše do 

tabulky, a nejvhodnější přístup hodnocení faktorů je spíše konzervativní a střízlivý, 

jelikož některé faktory mohou pro náš podnik být jak silnou stránkou, tak i příležitostí. 

(8)

V dnešní době již existuje softwarový program, který zpracuje SWOT analýzy 

přímo na počítači pomocí programu SWOT´ALL. Tento program používá ke 

zpracování údaje z databází firem z programu FIRM'All a databází výrobních oborů. 

Jako základní údaje slouží objektivní faktory, které vždy označují příslušnou oblast 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tyto faktory definují odborníci 

zodpovědní za jednotlivé funkční oblasti. (31),(25),(11)
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2.5.3 Analýza oborového okolí - Porterova analýza  

K analýze oborového okolí se používá tzv. Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí. Tvůrcem tohoto modeluje je Michal Porter, který tento model 

uvedl poprvé v roce 1979. Tento model vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím 

tržních okolností. Pětifaktorový model zohledňuje: 

 Vyjednávací sílu zákazníků (kupujících),  

 Vyjednávací sílu (schopnosti) dodavatelů,  

 Hrozbu vstupů nových konkurentů do odvětví,  

 Hrozbu substitutů,  

 Intenzitu konkurenčního boje uvnitř odvětví.  

Působení těchto sil je různé podle odvětví, ale souhrnné působení je předpokladem 

dosažení konečného zisku v odvětví. Analýza oborového je tedy průzkum tržní oblasti a 

podmínek, ve které se podnik vyskytuje. Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský 

subjekt je nalézt v odvětví takové postavení, kdy podnik může nejlépe čelit 

konkurenčním silám, nebo jejich působení obrátit ve svůj prospěch. (12)  
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Obrázek č.1.:  Porterův model 5 konkurenčních sil 

Potencionální noví konkurenti 

Konkurenční rivalita 

(soupeření mezi stávajícími 

organizacemi) 

 
 

ZDROJ: (30)  

2.5.3.1 Vyjednávací síla zákazníků  

Vyjednávací síla zákazníků je ovlivněna především: 

 počtem zákazníků - pokud je zákazníků méně, ale jsou jednotní, mají větší vliv 

při vyjednávání, 

 stupněm koncentrace – vyskytuje se malý počet zákazníků, kteří kupují ale 

velký počet výrobků, 

 nebezpečím zpětné integrace – jedná se o integraci dodavatelů způsobenou 

tlakem zákazníků, vede to k poklesu ceny, a tím pádem i ziskovosti podniku, 

Dodavatelé Odběratelé 

Substituty 

(náhradní, nové výrobky) 
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 stupněm diferenciace produktu – nemožnost odběratele nakupovat od jiného 

výrobce – malé množství konkurentů, vede k nemožnosti zákazníka si vybrat a 

ke snížení možnosti vyjednávání, 

 kvalitou produktu – zákazník preferuje kvalitu, vyhrává ten dodavatel, který 

má náskok v kvalitě. 

2.5.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé mají oproti zákazníkům větší možnosti vyjednávání a určování si 

podmínek, kterými se odběratelé řídí. Dodavatelé mají tyto vyjednávací síly: 

 zvýšení konkurence, 

 zjednodušení a harmonizace zpětné integrace, 

 dodávky jedinečných produktů, 

 dodávky polotovarů, které mají velký vliv na kvalitu konečného produktu, 

 opatření, kdy zákazník musí investovat pro změnu dodavatele. 

2.5.3.3 Intenzita konkurenčního boje  

Soupeření nově vstupujících firem na trh začíná tehdy, jestliže na trh vstupují 

výrobci, kteří dosahují výnosů, které lákají ostatní konkurenci a vstup na trh je pro ně 

jednoduchý.  

2.5.3.4 Hrozba substitutů 

Substituční výrobky ohrožují ty stávající a nahrazují po všech stránkách jiný 

výrobek. Když se kvalita a cena substitutu zlepšuje v poměru k originálnímu výrobku, 

mohou zákazníci přecházet k tomuto substitutu, což opět snižuje objem prodeje a zisky 

společnosti. (11)
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2.5.3.5 Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví 

Hrozba vstupu konkurence do odvětví je soutěž mezi firmami, které podnikají ve 

stejném odvětví. Tento konkurenční boj ovlivňuje stupeň koncentrace, diferenciace 

výrobků, změna velikosti trhu, struktura nákladů, rostoucí výrobní kapacita, bariéra 

vstupu konkurence na trh a další. Hrozba vstupu nových konkurentů a substitutů je 

eliminovatelná například vytvářením dostatečných volných kapacit nebo cenových 

rezerv. Pokud vstoupí nový výrobce, lze pak reagovat mnohem pružněji, než v případě 

nepřipravenosti.  

2.6 Marketingový plán 

Prvořadým cílem marketingového plánu je vylepšit obchodní výsledky a to 

realizací marketingových aktivit. Příprava tohoto plánu je pro malé firmy velice 

důležitá. Marketingový plán bývá také součástí podnikatelského záměru.  

Marketingový plán je velice důležitý a musí také obsahovat vysvětlení, jakým 

způsobem budou výrobky oceňovány, distribuovány, prodávány a v neposlední řadě 

také propagovány. (9)

Sestavení marketingového plánu pomáhá koordinovat činnosti, kterými se dosahuje 

podnikových cílů. Nutí vedení firmy přemýšlet o budoucnosti. Umožňuje také zlepšit 

komunikaci uvnitř firmy a zajišťuje schopnost přizpůsobení se změnám. (13)
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Marketingový plán musí obsahovat: 

 Způsob a plán prodeje – jakým způsobem se budou výrobky či služby 

prodávat, v jakém časovém harmonogramu, důležité je také zamyslet se nad 

sezónností produktů.  

 Podpora prodeje – nutnost informovat zákazníka o nové firmě nebo novém 

výrobku. Nesmí se také zapomínat na „bonusy“ pro zákazníka jako jsou slevy, 

soutěže atd.  

 Bod zvratu – určení, při jakém množství zákazníků nebo při jaké výši tržeb 

nedosáhne firma ani zisku ani ztráty, ale tržby pokryjí veškeré její náklady. 

Marketingový přístup ovlivňuje úspěšnost firmy na trhu, na kterém působí. 

Marketingový plán udává právě marketingový směr firmy. Zachycuje výsledky 

marketingového plánování, které vychází z cílů a strategií, které si podnik stanoví. 

Spojuje potřeby a požadavky zákazníků se schopnostmi a možnostmi firmy. (8)

2.6.1 Marketingový mix  

Marketingový mix je soubor úkolů, které napomáhají uspokojit požadavky 

zákazníka tak, aby umožnily společnosti dosáhnout jejich cílů. Marketingový mix se 

týká čtyř složek, které můžeme použít k ovlivnění nákupů spotřebiteli. Říká se jim 4P a 

jsou to: (9)

 produkt, 

 price (cena), 

 promotion (podpora prodeje),  

 place (místo a distribuce).  

Tyto složky jsou na sobě vzájemně závislé. Při sestavení optimální kombinace je 

nutné vycházet z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu.  
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2.6.1.1 Produkt a produktová politika 

Pokud chce firma dosáhnout toho, že její produkt bude životaschopný, musí pro něj 

najít uplatnění na trhu. Je tedy nutné, aby si firma vymezila výrobní sortiment projektu. 

Výrobek je považován za dominantní prvek marketingového mixu. Ovlivňuje jej 

několik úrovní: 

 kvalita,  

 obal,  

 doplňkové funkce, 

 platební podmínky, 

 poradenství, 

 servis, 

 distribuce, 

 značka,  

 image.  

V marketingovém pojetí má výrobek dvě strany. Na jedné straně se jedná o určité 

funkční charakteristiky, a na druhé straně jde o atraktivitu. Vlastnictví takových 

výrobků řadí jejich majitele do určité společenské skupiny. Těmto stránkám se říká 

funkční a expresivní role výrobků.  
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2.6.1.2 Cena a cenová politika  

Rozhodování o cenové strategii podniku vychází ze znalosti několika faktorů 

působících na ceny, ale také ze znalostí odbytového trhu, chování spotřebitelů, 

z analýzy konkurence a spousty dalších faktorů. Podnik musí zvažovat i další faktory, 

mezi které patří výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika hlavních 

konkurentů, cenová elasticita, poskytované slevy, dealerské odměny a platební 

podmínky dodávek.  

Nesmíme zapomenout, že cena se skládá z nákladů na poskytnutou službu, 

z nákladů na image a v neposlední řadě ze zisku společnosti.  

2.6.1.3 Podpora prodeje 

Promotion neboli podpora prodeje znamená komunikaci se zákazníky. Oslovování 

nebo působení na okolí společnosti. Marketingová komunikace zahrnuje tyto oblasti:  

 reklamu, 

 osobní prodej, 

 podporu prodeje, 

 public relations, 

 přímý marketing, 

 sponzoring. 

2.6.1.4 Místo a distribuce 

Hlavním úkolem distribuce je dodat správný výrobek na správné místo a navíc ve 

správném čase. Hlavními distribučními kanály jsou velkoobchod, maloobchod a přímá 

distribuce zákazníkům. 

Pro distribuci a logistiku jsou také důležité dodací podmínky, způsob a prostředky 

přepravy výrobku či služby, optimalizace dopravních cest, řízení zásob aj. (5)

 41



 

2.7 Hodnocení financování podnikatelských záměrů  

Při hodnocení projektů hodnotíme podle dvou kritérií. Jedním je investiční 

rozhodování a druhým finanční rozhodování. Finanční a investiční rozhodování spolu 

úzce souvisí.  

Investiční rozhodování se týká náplně projektu. Do jakých konkrétních aktiv bude 

firma investovat, do jakého výrobního programu nebo programu služeb.  

Finanční rozhodování se týká hlavně velikosti a struktury finančních zdrojů, které 

se budou do projektu investovat. (4)

Úkolem finanční analýzy je posouzení současné ekonomické a finanční situace 

společnosti. Finanční analýza ukazuje na silné stránky podniku a zároveň pomáhá 

odhalit slabé stránky, které by mohly podnik ovlivnit a vést k problémům. Informace se 

získávají z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehledem 

cash flow. Pro zpracování finanční analýzy se používá velké množství metod.  

Podstatou hodnocení investic je proto porovnání vynaloženého kapitálu s výnosy, 

které investice přinese. Výnosem je přírůstek zisku a přírůstek odpisů, které se vrací 

podniku v ceně prodaných výrobků. Konečným výsledkem je pak rozhodnutí, zda 

investici uskutečnit, či od ní raději upustit, nebo v případě více variant, kterou z variant 

zvolit. 
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Základem rozhodnutí, zda přijmout daný projekt a realizovat jej, je výpočet 

určitých ukazatelů ekonomické efektivnosti. Tato kritéria se zpravidla měří výnosností 

(návratností) investic vynaložených na realizaci projektu, bezpečnost či likviditu. 

Ukazatele ekonomické efektivnosti můžeme členit podle dvou hledisek (3): 

 Zohlednění faktoru času 

 Pojetí efektu, který investice přinese 

Hledisko Členění ukazatelů Popis 

Statické nezohledňují faktor času 
Zohlednění faktoru času 

Dynamické zohledňují faktor času 

Nákladové efekt – úspora nákladů 

Ziskové efekt - zisk 
Efekt z investice 

založené na peněžních 

tocích 

efekt - čistý výnos z 

investice 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejpoužívanější ukazatele: 

 Rentabilita vlastního kapitálu, 

 Rentabilita celkového kapitálu, 

 Doba návratnosti, 

 Kritéria vycházející z peněžního toku: 

 Čistá současná hodnota,  

 Index rentability, 

 Vnitřní výnosové procento. 
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2.7.1 Rentabilita kapitálu 

U rentability se jedná vždy o poměr zisku ke kapitálu, a to ať již investovanému, 

celkovému nebo vlastnímu. Podle tohoto rozdělení se potom jedná o jednotlivé druhy 

rentability: 

 Vlastního kapitálu (ROE),  

 Celkového kapitálu (ROA), 

 Investovaného kapitálu (ROI). 

Podrobná finanční analýza ale není předmětem této diplomové práce, proto se jí 

nebudeme dále zabývat. 

2.7.2 Doba návratnosti 

Dobou návratnosti je myšlena doba potřebná pro úhradu celkových investičních 

nákladů projektu budoucími čistými příjmy, z tohoto realizovaného projektu. (4)

Stanovení doby návratnosti patří mezi metody, které jsou co do výpočtu 

jednoduché, ale nejméně přesné. Tento ukazatel nerespektuje inflaci (hodnota 

budoucích peněz se tedy s časem mění) a také nebere v úvahu příjmy z investičního 

projektu, které vznikají po době návratnosti až do konce životnosti. Tato metoda 

vychází z předpokládaných peněžních toků projektů, které tvoří příjmy a výdaje za 

celou dobu života projektu. Bez ohledu na své nedostatky je tato metoda hojně 

využívána zejména u více rizikových projektů a u projektů s krátkou životností. 

Hodnota, kterou získáme výpočtem, vyjadřuje počet let, za které se kapitálové 

výdaje spojené s variantou investičního projektu splatí ze zisku po zdanění. Znamená to 

tedy, za jakou dobu se investorovi vrátí vložené prostředky do projektu. (14)
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Výpočet doby návratnosti: 

Vzorec č. 1:  Zr
KVDN =  

Kde:  

DN – doba návratnosti 

KV – kapitálové výdaje 

Zr – zisk po zdanění za rok 

2.7.3 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (Net Present Value) vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi 

aktualizovanou (příp. současnou) hodnotou peněžních příjmů z investice a 

aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů na investici. Jinými slovy je čistá 

současná hodnota součtem hodnot diskontovaného čistého peněžního toku projektu 

zahrnující jak období výstavby, tak období provozu. 

Tato metoda je teoreticky nejpřesnější z metod investičního rozhodování. Je 

založena na respektování času pomocí diskontování. Za nejvýhodnější se považuje ta 

varianta, která má aktualizovanou hodnotu vyšší, avšak platí, že každá varianta, která 

má čistou současnou hodnotu vyšší než 0, je přijatelná.(14)

Čistou současnou hodnotu lze vyjádřit: 

Vzorec č. 2:  ∑
=

−
+

=
t

t KV
i

PtČSH
1 )1(

N

 

Kde:  N – doba pořízení a životnosti, 

 t – roky existence životnosti, 

 i – úroková míra, 

Pt – očekávané peněžní příjmy v n-tém roce existence, 

KV – kapitálový výdaj. 
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2.7.4 Index rentability 

Index rentability (Index of Return) vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích 

příjmů projektu, připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených na 

současnou hodnotu. Je poměrovým ukazatelem efektivnosti investičního projektu. 

Investici je možné přijmout pod podmínkou, že podíl diskontovaných budoucích příjmů 

k počátečním kapitálovým výdajům je vyšší než 1.  

Index rentability se doporučuje použít jako kritérium výběru investičních variant 

projektů tam, kde se má rozhodovat mezi několika projekty, ale kapitálové zdroje jsou 

omezeny. V tomto případě není možné přijmout všechny projekty, i když mají kladné 

čisté současné hodnoty. Přijmout lze jen ty projekty, které mají nejvyšší zhodnocení na 

jednotku investovaných prostředků.(15)

Výpočet indexu rentability: 

Vzorec č. 3:  ∑
= +

=
t

t

N

Kv
i

PtPI
1 )1(  

Kde: Pt – příjem z investice v jednotlivých letech, 

i – diskontní sazba investičního projektu, 

Kv – kapitálový výdaj v Kč, 

N – doba životnosti investice, 

t – roky životnosti investice. 
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2.7.5 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return) je taková úroková míra, při 

které se současná hodnota peněžních příjmů z projektu rovná současné hodnotě 

očekávaných kapitálových výdajů na investici. Jinými slovy je to taková úroková míra 

(diskontní sazba), při které je ČSH = 0. (6)

Výpočet VVN: 

Vzorec č. 4:  
)(*)( nvvn

n
n iiČSHČSH

ČSH
iVVP

−+
+=  

Kde: ČSHn – čistá současná hodnota při nižším úroku (ČSH je kladná), 

ČSHv – čistá současná hodnota při vyšším úroku (ČSH je záporná), 

in – nižší úroková míra, 

iv – vyšší úroková míra. 

2.8 Financování podnikatelských záměrů  

Podnikatelský záměr může ztroskotat na problému, který se týká zdrojů financí. Z 

podnikatelského záměru vyplývá, jaké zdroje bude podnik k financování využívat. 

Dlouhodobý majetek by měl být vázán dlouhodobými zdroji, krátkodobě vázaný 

majetek, tzn. majetek určený k okamžité spotřebě, může být financovaný zdroji 

s krátkodobou i dlouhodobou splatností. K financování podnikatelského záměru jsou 

nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní zdroje, 

bankovní úvěr, leasing, Venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných papíru 

a dotace. (8)
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2.8.1 Bankovní úvěr 

Bankovní úvěry jsou jednou z možností, jak mohou podnikatelské subjekty 

financovat své podnikatelské aktivity. 

Obecně lze bankovní úvěr definovat jako zapůjčení peněžních prostředků bankou a 

s nimi spojeného práva s těmito prostředky disponovat, oproti závazku později tyto 

půjčené peněžní prostředky vrátit. Odměnou za zapůjčení těchto prostředků je úrok. 

Úvěrový dlužník musí vrátit zapůjčený obnos, tzv. jistinu, a současně zaplatí i 

stanovený úrok. (10)

Existují různá kritéria, podle kterých lze dělit bankovní úvěry, např. z těchto 

hledisek: 

 splatnosti: 

 krátkodobé bankovní úvěry s dobou splatnosti do jednoho roku, 

 střednědobé úvěry s dobou splatnosti do pěti let, 

 dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti nad pět let. 

 účelu: 

 provozní úvěry, 

 investiční úvěry, 

 překlenovací úvěry. 

 způsobu zajištění: 

 zajištěné úvěry, 

 nezajištěné úvěry. 
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 způsobu čerpání: 

 jednorázové, 

 ve formě úvěrové linky. 

Charakteristické znaky úvěru: 

 Návratnost – splacení ve stanovené lhůtě. Splácení úvěru bývá postupné v 

pravidelných intervalech, v některých případech může být jednorázové na 

konci doby splatnosti. 

 Úročení – cena za zapůjčení peněz. Úrok je stanovený formou fixní nebo 

variabilní úrokové sazby a vypočítává se jako procent z nesplacené části 

poskytnutého úvěru. 

 Zajištění návratnosti – možnost nepředvídatelných okolností, které by ohrozily 

návratnost úvěru a zaplacení jeho ceny. Banky většinou požadují ručení ve výši 

poskytnutého úvěru a celkových úroků. (8) 

2.8.2 Leasing 

Leasing (pronájem) je nástrojem využívání majetku po určitou dobu, aniž se 

majetek stává podnikovým vlastnictvím, umožňuje firmě užívat majetek, aniž by použil 

vlastní finanční zdroje na pořízení, přičemž poplatky za užívání tohoto majetku jsou 

daňově uznatelným nákladem. Předmět leasingu zůstává majetkem leasingové 

společnosti a podnik (nájemce) jej využívá k plnění podnikatelského plánu. Leasing se 

může vyskytovat ve formě provozního a finančního leasingu.  
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2.8.2.1 Finanční leasing  

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu majetku, kdy pronajímatel 

převádí na nájemce některá rizika a výnosy, které jsou spojeny s fungováním zařízení. 

Doba finančního leasingu se v podstatě kryje s ekonomickou životností pronajímaného 

majetku. Leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení a ziskovou 

marží pronajímatele. Formálně se nezvyšuje míra zadlužení podniku, a tím se opticky 

zvyšuje rentabilita podniku a zlepšuje se jeho likvidita. Po ukončení pronájmu však 

přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek, čímž se ztrácí výhoda odpisů 

ve vztahu ke cash-flow a daně z příjmů. (8)

2.8.2.2 Provozní leasing 

Provozní leasing je krátkodobý pronájem, kdy doba pronájmu je kratší než 

ekonomická životnost majetku. Jde tedy o leasing s částečnou amortizací, kdy nájem 

formou splátek zahrnuje jen část pořizovací ceny a nájemce nemá žádná práva na 

následnou koupi majetku. Minimální délka provozního leasingu není dána. Pronajímatel 

předpokládá, že náklady včetně ziskové marže budou hrazeny splátkami od dalších 

nájemců. Nájemce nemá žádné právo na koupi najatého majetku. 

Po skončení leasingu je majetek vrácen pronajímateli. V rámci provozního leasingu 

zajišťuje pronajímatel provozuschopnost majetku leasingu, údržbu, opravy a servis. 

Důležitou charakteristikou je také to, že leasingovou smlouvu lze vypovědět a 

pronajímatel nese veškerá rizika, která plynou z vlastnictví majetku. 

Účelem leasingu je zabezpečení potřebného majetku pro podnik, pro který není 

dostatečné využití po celou dobu jeho životnosti a který z toho důvodu není vhodné 

koupit do vlastnictví, např. dočasná potřeba speciálních strojů, dočasná zvýšena potřeba 

dopravních prostředků apod. (16)
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A TRŽNÍCH 

PŘÍLEŽITOSTÍ  

V této části práce budu analyzovat vývojové trendy v prostředí České republiky. 

Tyto trendy budu vztahovat k mému oboru podnikání. 

3.1 Analýza problému a podnikatelského sektoru  

Průběžné sledování a monitoring okolí firmy jsou nezbytně důležité k určení 

možných příležitostí a nastávajících hrozeb, které mohou tuto firmu ovlivňovat. 

Všechny informace se vztahují k místu, kde bude firma působit. Je to tedy Olomoucký 

kraj – město Šternberk. 

Při provádění analýz jsem vycházela ze získaných informací od majitelky 

fitnesscentra v jiném malém městě na střední Moravě, dále z informačních a 

statistických serverů, a neposlední řadě z vlastních zkušeností, znalostí a malého 

průzkumu trhu. 

3.1.1 Analýza SLEPT  

Cílem SLEPT analýzy je zanalyzovat všechny důležité faktory, které mohou 

ovlivnit činnost nově vzniklé společnosti. Faktory, které vytvářejí příležitosti a přinášejí 

hrozby jsou následující: 

 Sociální, 

 Legislativní, 

 Ekonomické, 

 Politické, 

 Technologické. 
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Těchto 5 faktorů na sebe navzájem působí a budou se také odrážet v chodu nově 

zakládané společnosti. 

Jelikož jsem práci zpracovávala v zimním semestru 2008, hodnoty uvedené v této 

analýze jsou platné pro rok 2008 a nejsou zde zahrnuty změny platné pro rok 2009. 

3.1.1.1 Sociální faktory 

Ve společnosti je hodně rozšířený názor, že sport je určen převážně pro mladé 

a zdravé jedince. Tento názor je také jednou z hrozeb tohoto typu podnikání.  

Ve skutečnosti je pravdou, že přiměřené a rekreační cvičení může významně přispět ke 

zkvalitnění života člověka. Tímto zkvalitnění života je myšleno zlepšení zdraví a 

současné kondice, zejména při sedavém a mnohdy stresujícím zaměstnání. Spousta lidí 

má dnes problémy se zády, a většina z nich si neuvědomuje, že tento problém je 

způsoben ochablým svalstvem, a to především břišními svaly. Přiměřená a vhodná 

sportovní činnost pod odborným vedením může tyto problémy „poměrně snadno“ 

vyřešit. 

 Obyvatelstvo 

Město Šternberk má 13 864 obyvatel a celkový počet obyvatel, pro které je město 

Šternberk městem s rozšířenou působností a spádově do toho místa patří, je potom 

23 896 obyvatel.  

Tabulka č.2.: Počet obyvatel ve Šternberku a okolí 

Počet obyvatel Průměrný věk 
Místo 

celkem muži ženy celkem muži  ženy 

Město Šternberk 13 864 6 681 7 183 40,7 39,0 42,4

Správní obvody 23 896 11 739 12 157 39,8 38,3 41,2

Celkem 37 760 18 420 19 340    

Zdroj: ČSÚ 
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 Pracovní síla 

Ze statistiky ministerstva práce a sociálních věcí, lze získat informace 

o nezaměstnanosti v okrese Olomouc, kde nezaměstnanost ke konci roku 2008 dosáhla  

6,87 % (za poslední čtvrtletí roku 2008), což znamená mírný nárůst oproti 

předcházejícím čtvrtletím. Meziročně se tento nárůst projevil zvýšením míry 

nezaměstnanosti o 0,1 %. (26)

3.1.1.2 Legislativní faktory  

V ČR se podnikání řídí Živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání) a Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník), který musí dodržovat veškeré právní subjekty. Po vstupu ČR do Evropské 

unie došlo k harmonizaci legislativy a k úpravám standardů ČR na úroveň EU. 

Malé a střední podniky neustále sledují tyto novely. Nejdůležitější je proto vybrat si 

zejména ty novely, které se jich týkají přímo. Charakteristické faktory: 

 Stabilita vlády, 

 Daňová politika, 

 Politika podpory podnikání, 

 Legislativa, 

 Pracovní právo, 

 Ochrana životního prostředí. 
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Daňová politika:  

Současná daňová soustava byla zavedena k 1. lednu 1993 a došla již k mnoha 

změnám. Daňové subjekty podléhají následujícím daním: 

Tabulka č.3.: Sazby daně v ČR 

Daň 
Sazba daně 

Daň z příjmů FO 15 % (s účinnosti od 1. 1. 2010 se mění na 12,5 %) 

Daň z příjmů PO 20 % (s účinnosti od 1. 1. 2010 se mění na 19 %) 

DPH 19 % (základní sazba daně) a 9 % (snížená sazba daně) 

Spotřební daň podle druhu zboží - daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z 

piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků 

Silniční podle objemu motoru (osobní 1200 - 4600 Kč) nebo podle počtu 

náprav a povolené hmotnosti (nákladní 1800 - 50400 Kč) 

Z převodu nemovitostí 3 %  

Daň dědická a darovací daň dědická 7 - 40% (vynásobená koeficientem 0,5) 

daň darovací 7 - 40 % 

Zdroj: http://business.center.cz/ 

Daně z příjmu

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také 

rozděleni na: 

 Poplatníky, kteří mají na území ČR bydliště, nebo se zde obvykle zdržují (min. 

183 dnů) – tzv. rezidenti. Tyto osoby zdaňují na území ČR své celosvětové 

příjmy.  

 Poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia 

nebo léčení (méně než 183 dnů) – tzv. nerezidenti. Tyto osoby zdaňují na 

území ČR pouze příjmy, kterých dosáhly na území ČR. (19) 
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Příjmy, ze kterých je vybírána daň na území ČR: 

 Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků,  

 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,  

 Příjmy z kapitálového majetku,  

 Příjmy z pronájmu,  

 Ostatní příjmy. 

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je jedním z nevětších příjmů do státního rozpočtu. 

Od 1. 1. 2008 došlo ke zvýšení snížené sazby daně z 5 % na 9 %. Do této skupiny patří, 

potraviny, dětské pleny, dětské sedačky, knihy, časopisy a pomůcky určené osobám se 

zdravotním postižením. Základní sazba daně činí 19 % a do této skupiny patří všechny 

ostatní služby a zboží.  

Poplatníkem daně z přidané hodnoty je každá fyzická nebo právnická osoba, která 

nakupuje většinu zboží a služeb.  

Plátcem DPH se stane osoba, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu na 

našem území, pokud její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Takový subjekt musí do 15 dnů po 

uskutečnění termínu, v němž překročil limit, podat přihlášku k registraci. Plátcem se 

stává prvním dnem ve třetím měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k překročení 

stanoveného obratu.(20)
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Spotřební daně 

Spotřební daň upravuje zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění 

pozdějších předpisů. Spotřebními daněmi jsou: (21)

3.1.1.3 daň z minerálních olejů  

 daň z lihu 

 daň z piva 

 daň z vína a meziproduktů 

 daň z tabákových výrobků 

Spotřební daň je splatná do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém 

nastala povinnost tuto daň zaplatit a je nutno jí odvést celnímu úřadu.(21)

Silniční daň 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k 

jiné samostatné výdělečné činnosti. Vozidla s největší povolenou hmotností nad 

3,5 tuny jsou předmětem daně silniční vždy. Toto ustanovení nabylo účinnosti dne 4. 

července 2008. (21)

Daň dědická a darovací 

Výpočet daně darovací a dědické vychází ze stejného principu. Rozdíl je v tom, že 

daň dědická se vynásobí koeficientem 0,5. Je tedy vždy poloviční jak daň darovací. 

Sazby daně jsou odstupňovány podle příbuzenských vztahů. Od daně dědické a 

darovací jsou osoby zařazené v I. a II. skupině osvobozeny. Do I. skupiny patří příbuzní 

v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří sourozenci, synovci, neteře, strýcové a 

tety, zeťové a snachy.(23)
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Daň z převodu nemovitostí 

Převodem nemovitosti je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti 

z jedné osoby na druhou. Daň z převodu nemovitostí platí obvykle převodce 

(prodávající). Základem daně z převodu nemovitostí je cena nemovitosti. Sazba daně 

z převodu nemovitostí je 3 % ze základu daně.(23)

3.1.1.4 Ekonomické faktory  

Za poslední roky jsme mohli sledovat celkový hospodářský růst, který nejlépe 

charakterizuje ukazatel hrubého domácího produktu, avšak v letošním roce HDP prudce 

klesl. Tento pokles byl vyvolán hospodářskou krizí, která vznikla v USA a rozšířila se 

do celého světa. 

 vývoj ekonomiky 

Graf č. 1.: Vývoj HDP v ČR 

 
Zdroj:ČSÚ 
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 nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti se v Olomouckém kraji do podzimu roku 2008 stále 

snižovala. Úřady práce před tímto obdobím evidovali nejnižší počet uchazečů o 

zaměstnání za posledních 11 let. Avšak za měsíc listopad 2008 se v Olomouckém kraji 

nezaměstnanost mírně zvýšila. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet nově 

hlášených uchazečů (o 169) a zároveň poklesl počet vyřazených (o 252 osob). Tento 

nárůst nezaměstnanosti již výrazně signalizuje dopad světové finanční krize na 

hospodaření podniků. Míra nezaměstnanosti v okrese Olomouc je ale i přes tento 

negativní vývoj stále nižší něž vývoj v celé ČR.  

Graf č. 2.: Vývoj nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 

Zdroj: úřad práce v Olomouci 
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3.1.1.5 Technologické faktory  

Dnes je technologický vývoj velmi rychlý. Tento vývoj způsobil např. rozvoj v 

oblasti informačních technologií a internetu. Vysoká kvalita produktů a služeb se stává 

standardem pro současnou populaci, klade stále nové požadavky i na konkurenci a 

životní prostředí. S ohledem na moji oblast podnikání jsou nejdůležitější např. novinky 

v oblasti kardio a posilovacích strojů. Ale nejde jen o potřeby pro sport, ale i různé 

komunikační nástroje (mobilní telefon, PDA, PC, komunikátor), dále to může být 

služební automobil atd. 

3.1.2 Analýza konkurence – Porterův model  

Analýza konkurence a oborového prostředí představuje průzkum tržních příležitostí 

a podmínek v oblasti, ve které se podnik bude pohybovat. Tato analýza se nazývá 

Porterova analýza 5 konkurenčních sil. Každá z těchto sil je tím větší, čím větší je 

rozhodující faktor. Těchto pět sil je určováno: 

 Hrozbou vstupů nových konkurentů do odvětví, 

 Vyjednávací sílou dodavatelů, 

 Vyjednávací sílou kupujících, 

 Hrozba substitutů (náhradních výrobků a služeb), 

 Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví. 
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3.1.2.1 Hrozba vstupů nových konkurentů do odvětví 

Nejprve bych uvedla současné konkurenty na trhu. Za ty mohu považovat jak 

posilovny ve městě, tak i samostatné cvičební hodiny na jednotlivých základních 

školách, a v neposlední řadě i squashové a spinningové centru ve městě. 

Posilovny:  4 posilovny zabývající se cvičením na strojích 

Aerobik:  15 různých cvičebních hodin na jednotlivých ZŠ 

Squash:  nově vzniklé sportovní centrum 

Spinning:  v areálu nově vzniklého sportovního centra 

Jelikož v oboru fitness zařízení je v ČR velká konkurence bude důležitou roli vedle 

cenové politiky hrát i kvalitativní úroveň nabízených služeb. Dle obecných poznatků  

z analýzy konkurence uvedené výše, má smysl zabývat se cvičitelkami na různých 

základních školách, ale důležité především je získání jejich zákaznic na svoji stranu 

díky vybavení a hlavně kvalitnímu zázemí fitnesscentra.  

3.1.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Lze předpokládat, že založení nové společnosti by mohli budoucí dodavatelé 

společnosti ocenit, protože získají nového odběratele, kterým je nově vzniklá firma.  

Z toho lze usuzovat, že i dodavatelé by měli mít na prosperitě společnosti zájem, jelikož 

s rostoucí prosperitou se bude zvyšovat také odebrané množství zboží od dodavatelů.  

Se zvyšujícím se množstvím odběrů může firma předpokládat získání různých rabatů, 

slev nebo bonusů od dodavatelů. Vzhledem k dostatečnému počtu dodavatelských firem 

lze konstatovat, že obchodní síla dodavatelů je poměrně malá. Mám v plánu využít 

pouze české společnosti dodávající potřebný sortiment. I když může být cena o něco 

vyšší než od zahraničních dodavatelů. V úvahu beru především současný kurz koruny  

a množství potřebného zboží.  
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Mezi dodavatele, kteří budou s mojí firmou spolupracovat, můžu zařadit tyto: 

 Svět plastů – dodavatel podlahy, 

 Medicine - ALVO, spol. s r.o. – podložky, 

 PATRO GROUP – stopery, 

 Amulet - zdravotní potřeby, s.r.o. – bossu, 

 Celeste Trade Praha spol. s r. o. – gymnastické míče, 

 Stolářství Tégl – barový pult, práce ze dřeva, 

 Dupeto – provedení sprch, WC, atd. 

3.1.2.3 Vyjednávací síla kupujících 

Odběratelé jsou klíčovým prvkem mikroprostředí společnosti. Vzhledem k povaze 

mého podnikatelského záměru se odběrateli rozumí koncoví zákazníci, kteří budou 

vyžadovat příznivé ceny, ale především nabídku kvalitních služeb v čistém a útulném 

prostředí mého fitness centra. 

3.1.2.4  Hrozba substitutů  

Za hrozbu může být považován vznik různých všestranněji zaměřených wellness 

center nabízejících širokou škálu služeb od různých masáží, vířivek, saun, solárií, 

posiloven, spinningových aktivit, až po stejné aktivity jako mám v plánu poskytovat já, 

aerobik. V mém fitnesscentru zatím bohužel podobnou škálu činností a služeb 

nabídnout nemohu, a to především z finančních důvodů. 

3.1.2.5 Intenzita konkurenčního boje uvnitř odvětví 

Intenzita konkurenčního boje bude ovlivněna především velkou konkurencí 

v oblasti poskytování tělovýchovných služeb a důležitou roli vedle cenové politiky bude 

hrát i kvalitativní úroveň nabízených služeb. 
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4 VLASTNÍ ŘEŠENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 

Tento návrh podnikatelského záměru slouží jako stručná představa o plánovaném 

podnikání. V této kapitole zjistím, zda bude podnikání výhodné a je tento podnikatelský 

záměr života schopný a reálný.  

4.1 Výběr formy podnikání 

Při výběru druhu společnosti (s přihlédnutím k podmínkám nutným pro založení 

jednotlivých druhů společností) se mi jako nejlepší volba jeví výběr podnikání fyzické 

osoby jako OSVČ.  

Podnikání jako OSVČ jsem si vybrala zejména ze dvou důvodů. Jedním z důvodů 

jsou peníze, potřebné pro zahájení podnikání. Při podnikání na živnostenský list nejsou 

potřeba vysoké finanční částky pro vytvoření základního kapitálu, jako je tomu u 

obchodních společností. Dalším důležitým důvodem je administrativa, kterou včetně 

daňové evidence zvládne drobný živnostník zejména po ukončení studia na 

Podnikatelské fakultě – oboru Daňový poradce sám vlastními silami. Dalším důvodem 

k rozhodnutí pro tuto formu podnikání je, že mohu rozhodovat sama, a nemusím se 

ohlížet na společníky. 

K podnikání jako OSVČ je třeba získat Živnostenský list, který vydává příslušný 

Živnostenský úřad v zákonné lhůtě do 15 dnů, po splnění podmínek, kterými jsou: 

 Být osobou starší 18 let s plnou právní způsobilostí (prokazuje se občanským 

průkazem),  

 Být bezúhonnou osobou (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů),  

 Nemít daňové nedoplatky (prokazuj se výpisem z finančního úřadu), 

 Zaplatit správní poplatek za vyřízení v hodnotě 1000,- Kč.  
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Nový živnostník má ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a 

správě zdravotního pojištění.  

4.2 Předmět podnikání  

Podle nařízení vlády č. 140/2000 Sb. doplněnou o změny, je poskytování 

sportovních služeb definováno jako činnost uvedenou v příloze č. 2, Živnostenského 

zákona. (32)

Druh živnosti je živnost vázaná – poskytování tělovýchovných a sportovních 

služeb, je tedy potřeba k provozování této živnosti odborná způsobilost uvedená 

v příloze č. 2, Živnostenského zákona. Tato odborná činnost spočívá v získání: 

 vysokoškolského vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 

na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, NEBO 

 vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, 

tělovýchovu a sport, NEBO 

 osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 

předpisů nebo, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 

živnost provozována. (32) 

 

Název společnosti:   LADY FIT 

Provozovna:    prostory v centru města Šternberk 

Jméno podnikatelky:  Květoslava Černá 

Předmět podnikání:  poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

Odpovědná vedoucí:  Jana Holínková 
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4.3 Odpovědný vedoucí 

Jelikož já osobně vlastním osvědčení o poskytování tělovýchovných služeb, které 

se nazývá „Licence cvičitele aerobiku“, ale bohužel není akreditována Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, musím mít pro svoji provozovnu 

odpovědného vedoucího.  

Jako svého vedoucího jsem si tedy vybrala paní Janu Holínkovou, která má 

požadované vzdělání i dlouholetou praxi. Vlastní živnostenský list, vydaný právě na 

poskytování tělovýchovných činností, ale také na zdravotní cvičení, rehabilitační 

cvičení atd.  

4.4 Popis podniku 

Mým záměr je ulehčit ženám, které chtějí využívat svůj volný čas aktivně a při 

sportu, volbu vhodného cvičení a poskytování těchto služeb „pod jednou střechou“, aby 

nemusely hledat vhodné místo, čas a také formu cvičení po celém městě. Důvod je zcela 

jednoduchý, protože jak jsem již uvedla výše, hodiny aerobiku a podobných činností 

jsou ve Šternberku poskytovány na jednotlivých základních školách a dalo by se říci, že 

se vždy jedná o úzkou skupinu žen, kde další nově příchozí cvičenky mají omezené 

možnosti přístupu.  

Při vedení mé firmy se nebudu zaměřovat pouze na fitenss sport a indorové sporty 

jako takové, ale po uvedení firmy do provozu a získání určitého stabilního postoje na 

trhu bych služby rozšířila o solárium, masáže, rehabilitační cvičení nebo cvičení pro 

těhotné ženy. Dalším mým velkým cílem by bylo zavedení indorové cyklistiky, neboli 

spinningu (indoorcycling).  

Jak z vyjmenovaných činností vyplývá, je mým záměrem poskytovat služby 

převážně ženám. Cílovou skupinou mé klientely by měly být ženy mezi 20-50 lety, ale i 

mladší dívky, které dávají ve volném čase přednost sportu. Do této skupiny patří velká 

spousta matek na mateřské dovolené a po porodu, které se snaží vrátit zpět svoji postavu 

„před“ a ženy, které se chtějí prostě jen cítit dobře.  

 64



 

Poskytování služeb pro muže se nevyhýbám, ale vždy by toto cvičení bylo 

odděleno alespoň cvičebním rozvrhem, aby necvičily muži a ženy dohromady, protože 

jejich pohybové možnosti jsou výrazně odlišné. Cvičení pro muže by bylo poskytováno 

převážně jako protahovací, jelikož muži jako sportovci mají převážnou většinou svalů 

zkrácených nebo přetěžovaných z důvodu špatného protahování před a po ukončení 

sportu, jako je např. fotbal nebo hokej, ale také jízda na kole nebo těžká manuální práce. 

Proto je potřeba věnovat jim speciální cvičební program.  

Provozovna by měla být umístěna v centru nebo blízko centra města Šternberka, 

hlavně z důvodu viditelnosti a snadné dostupnosti z celého okolí, a tím se dostávat do 

podvědomí obyvatel.  

Za samozřejmost pokládám dobrou dostupnost a parkování automobilů před 

centrem nebo v jeho blízkosti. Provozovna bude pronajatá, jelikož koupě celého domu u 

náměstí představuje nepřiměřené nároky na kapitál. V centru města lze najít vhodný 

objekt okolo 6 000 – 10 000 Kč za pronájem měsíčně plus samozřejmě náklady na 

provoz, jako jsou elektřina, voda, plyn apod. Další investicí budou také úpravy fitness 

centra, jako je zejména podlaha v tělocvičně, ale také další vybavení tělocvičny. 

Zrcadlová stěna, zvuková aparatura a klimatizace.  

Provoz fitcentra by z počátku byl pouze v odpoledních hodinách. Zhruba po 

klasické pracovní době, a to z důvodu, že bych služby cvičitelky obstarávala já osobně, 

ale také další cvičitelky, které by se tomu věnovaly ve svém volném čase, jako je tomu 

doposud. Protože cvičitelky bych chtěla sloučit z jednotlivých svých potencionálních 

konkurentek po celém městě do svého nově vybudovaného fitcentra. Tím by si s sebou 

vzaly i svoji klientelu. Cvičební hodiny – plán a stavba hodiny, by byly přizpůsobeny 

jednotlivým cvičitelkám. Jejich současné klientky by dále mohly cvičit to, na co jsou 

zvyklé, ale s možným přístupem dalších zákaznic. Z počátku bych určitě nezvládla 

sloučit všechny cvičitelky města Šternberk, proto by objem cvičebních hodin se 

postupem času mohl navyšovat.  
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4.5 Marketingový plán  

Marketingový plán ukazuje, jak se podnik hodlá prosadit na trhu oproti konkurenci. 

Jde zde především o ovlivňování potřeb a přání budoucích zákazníků. Jedná se také o 

zpracování prvků, které patří do marketingového mixu, což je zpracování produktu nebo 

služby, stanovení ceny, stanovení komunikačního mixu a stanovení místa poskytování 

služby. Tento plán by neměl být zaměřen jen na současnost nebo blízkou budoucnost, 

ale měl by popisovat další rozvoj. Důležité je také tento plán sledovat, vyhodnocovat a 

dále podle potřeb upravovat.  

4.5.1 Produkt - poskytované služby  

Cílem mého fitness centra bude poskytovat služby vysoké kvality. Bude se jednat o 

nabídku zaměřenou na poskytování tělovýchovných služeb. Těmito službami myslím 

převážně aerobic jako takový, ale i další z jeho forem, např. kalanetika, stepaerobic, 

bodystyling popřípadě i bossu nebo pilates. Cílem je nabídnout zákazníkům možnost 

efektivního a bezpečného cvičení v prostorách v centru města Šternberka.  

Jak jsem již uváděla výše, tato výdělečná činnost bude prováděna jako „Vedlejší 

výdělečná činnost“ a pracovní doba, nebo-li cvičební doba je od pondělí do pátku v čase 

od 16:30 – 20:00. 

4.5.2 Cena  

Ceník služeb byl tvořen tak, aby byl konkurenceschopný a aby byl dostatečně 

zajímavý pro potenciální zákazníky. Ceny jsem stanovila na základě metody vycházející 

z cen konkurence. Výhody této metody spočívají v tom, že stanovují vhodný návrh cen 

v případě obtížného měření cenové pružnosti, metoda je jednoduchá a zprostředkovaně 

odráží pohled zákazníka na konkurenční služby. Nevýhodou je to, že soustřeďuje menší 

pozornost k nákladům a nemusí zabezpečit potřebný zisk.  

Cena za poskytované služby v mém fitnesscentru bude stanovena na jednotnou 

cenu za každý druh cvičení (kromě bossu) 40,-Kč za jednotlivou hodinu. Při zakoupení 

 66



 

pernamentky na 10 hodin cvičení jsem stanovila cenu na 350,- Kč. Za jednu hodinu 

cvičení na bossu jsem zvolila cenu o 10,- Kč dražší z důvodu vyšších pořizovacích 

nákladů tohoto zařízení, a také z toho důvodu, že se jedná o novinku v poskytovaných 

službách na trhu. Tento druh cvičení se v Olomouckém kraji příliš neposkytuje a je 

třeba mít k tomu nově vyškolený personál. Cena za jednu hodinu bossu je 50,- Kč a 

cena pernamentky na 10 hodin se rovná 450,- Kč. 

4.5.3 Marketingová komunikace  

Pro úspěch zřizovaného podniku, je důležité dostat jméno firmy do podvědomí 

zákazníků. Seznámit je s nabízenými službami a výhodami z toho vyplývajícími.  

Z tohoto důvodu je nutná reklama. Zvolila bych reklamu formou letáčků. A to, jak 

letáčků, které bych vylepila ve výkladech obchodů a veřejných nástěnkách, ale také 

letáčky, které rozmístím do autobusových zastávek a do poštovních schránek domů. 

Letáky volím hlavně z důvodu levnější reklamy. Letáky si samozřejmě graficky 

zpracuji a vytisknu sama, z počátku podnikání si nemohu dovolit investovat a nechat si 

reklamu vytisknout a zpracovat, budu tedy spoléhat na své schopnosti.  

4.5.4 Místo poskytování služeb  

Pro většinu malých podniků je správné umístění provozovny jedním z hlavních 

faktorů jejich úspěšného podnikání. Umístění provozovny by mělo být v dobrém 

souladu s nabídkou firmy, potřebami a přáním zákazníků.  

Místem poskytování mých služeb bude mnou zřízená provozovna nedaleko centra 

města. Velikost tělocvičny bude postačující okolo 35 až 40 m2. Tělocvična by měla být 

oddělený uzavřený prostor s vhodným povrchem pro cvičení, zrcadlovou stěnou a 

vhodným ozvučením. Dále se v objektu musí nacházet šatna se sprchou a alespoň 1 

oddělené WC s umyvadlem apod.  
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4.5.5 Vybavení provozovny  

Zařízení tělocvičny spočívá zejména v provedení povrchové úpravy podlahy. Musí 

být opatřena především protiskluzovým povrchem, a také musí být zdravotně 

nezávadná, lehce omyvatelná, měla by izolovat vlhkost, hluk a teplo. Povrch by také 

neměl způsobovat odřeniny či spáleniny a měl by být příjemný a měkký, tak aby chránil 

klouby a chodidla před nárazy. A další důležitou předností je snadná údržba 

a omyvatelnost.  

Další důležitou úpravou je vystavění alespoň jedné stěny zrcadly. Tzn. jedna 

z delších stěn bude osazena zrcadly, což je zhruba 8 m. A také pořízení kvalitní 

aparatury pro ozvučení tělocvičny. Pro aparaturu postačí, když bude přehrávat pouze 

CD, ale s alespoň 2 sloty pro CD a bude připojitelná k hlasovému portu.  

Pro vybavení šatny předpokládám pořízení asi 20 háčků na stěnu na pověšení 

oblečení a několik lavic určených k odložení věcí na převlečení. Také počítám 

s pořízení barového pultu.  

Kromě úprav jsou důležitá tato vybavení: 

 Cvičební podložky, 

 Stepy, 

 Bosu step dynaso, 

 CD s vhodnou hudbou, 

 Činky s ručkama, 

 Posilovací guma. 

Pro začátek jsem se rozhodla, že bude potřeba asi 25 ks od každého. Jelikož 

cvičební hodina by měla být určena pro zhruba 20 zákazníků, tudíž aby vždy vyšlo na 

každého. Také počítám s možnými problémy, jako je vada materiálu nebo opotřebení.  
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4.6 Marketingový průzkum  

Při prvotní analýze současného stavu na trhu jsme se uchýlila k dotazníkovému 

šetření, z toho důvodu, že ve městě, kde chci služby poskytovat je spousta cvičitelek, 

které ovšem necvičí jednotně ve fitcentrech, ale na jednotlivých základních školách. 

Z toho důvodu mě rovněž zajímal zájem široké veřejnosti na tyto služby a budoucí 

návštěvnost. V dotazníku jsem se mimo jiné zabývala dvěma otázkami zaměřeními na 

hodnocení konkurence. A to otázkami jak jsou zákazníci spokojeni s kvalitou již 

poskytovaných služeb a následně, jak jsou spokojeni s cenami za tyto služby. 

V průzkumu dotazníkového šetření byly osloveny zejména ženy, které již na první 

pohled mají zájem o zdravý životní styl a služby s tímto spojené. Respondenti 

vyplňovali dotazník při oslovování na ulici, ale při zachování anonymity. Dotazování 

probíhalo během měsíce listopadu 2009 a celkem dotazník vyplnilo zhruba 50 lidí. 

Velká skupina žen, které dotazník vyplnily, byly ženy na mateřské dovolené, popřípadě 

těhotné ženy, které měly zájem o tyto služby až v delším časovém horizontu.  

Výše uvedené závěry jsou pro zprovoznění mého záměru stěžejní. Podrobněji jsou 

tyto informace rozepsány v příloze č.1. Směrodatné pro mě v tuto dobu je, že je o tento 

typ fitness centra zájem. A díky zaměření, při dotazníkovém šetření, na cílovou skupinu 

není poptávka zkreslena. Tudíž mohu v plánování a realizaci podnikatelského záměru 

pokračovat. 

 
 
 
 
 
 
 

 69



 

4.7 Organizační struktura  

Organizační plán moji nově zakládané společnosti není nijak složitý, jelikož jsem si 

vybrala jako formu podnikání živnost. Podnik – živnost dle zákona řídí a zastupuje 

podnikatel, který ručí celým svým jměním v podniku a svým osobním majetkem. A 

protože se jedná o vedlejší výdělečnou činnost, troufám si říct, že vedení zvládnu sama. 

Také úklid tělocvičny a ostatního zázemí budu provádět sama, každý den po skončení 

cvičebních hodin. 

Cvičitelky, které budou zabezpečovat chod jednotlivých cvičebních hodin, budou 

placeny více méně symbolicky, z toho důvodu, že nejde přímo o práci, ale o využití 

svého volného času. Proto jsem jako odměnu zvolila 100,- Kč za každou odcvičenou 

hodinu, s předpokladem, že ostatní cvičební hodiny, které nevedou ony samy, mají 

zdarma. Pro začátek počítám, že cvičební hodiny z velké části povedu já osobně. 

Některé hodiny povedou další dvě cvičitelky, aby se forma a vedení hodin střídaly a byl 

o ně stále zájem. Za své vlastní cvičební hodiny si pro začátek nebudu účtovat žádný 

honorář.  

Cvičitelky budou zaměstnány na Dohodu o pracovní činnosti, která se dle Zákoníku 

práce posuzuje takto: 

 Jde o práci konanou mimo pracovní poměr, 

 Je administrativně jednodušší než pracovní poměr, 

 Rozsah nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, 

 Nevzniká zaměstnanci nárok na dovolenou, 

 Musí být sjednána písemně,  

 Podléhá zdanění i pojistnému,  

 Užívá se zejména u brigádníků,  

 Uzavírá se zpravidla na dobu určitou.  
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Z odměny na Dohodu o pracovní činnosti platí zaměstnanec i zaměstnavatel 

zdravotní i sociální pojištění, stejně jako při pracovním poměru. Výjimkou je příjem do 

1999,- Kč za měsíc. Z takového příjmu nemusí platit zdravotní ani sociální pojištění 

zaměstnanec ani zaměstnavatel. To je obrovská výhoda oproti pracovnímu poměru. 

Pokud nemá zaměstnanec jiné příjmy, musí si sám platit zdravotní pojištění, jelikož 

se pro zdravotní pojišťovnu stává osobou bez zdanitelných příjmů.  

4.8 Finanční plán  

Jednou z nejdůležitějších částí každého projektu je jeho financování. V případě, že 

chceme získat různé dotace nebo půjčky, musíme prokázat života schopnost projektu 

a dosažení určité míry ziskovosti. Reálné určení takového výsledku patří k 

nejsložitějším částem celého projektu. Náklady (fixní a variabilní) budou tvořeny 

především z nákladů na nájem cvičebních prostor, plateb za energie a platů 

zaměstnanců. Příjmy budou tvořeny jednak z příjmů z nákupu permanentek 

jednotlivých členů, tak také z prodeje doplňkového zboží (sportovní výživy, iontových 

nápojů, sportovních doplňků, fitness oblečení apod.).  

Při sestavování finančního plánu je důležité naplánovat potřebný kapitál pro 

založení podniku, poté plánovou rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled Cash Flow pro 

budoucí tři roky. 

4.8.1 Rozpočet pro založení podniku  

V prvé řadě je nutné určit finanční zdroje, které budou použity pro založení 

podniku. A to nejen pro vybavení tělocvičny a vytvoření dalšího zázemí, ale i 

k pronájmu a úhradě administrativních nákladů. V této práci uvádím prvotní náklady 

nutné pro založení a fungování firmy.  

Při sestavování zakladatelského rozpočtu jsem se rozhodla pro dvě varianty 

pronájmu. 

První variantou je pronájem samostatných prostor v centru města. O velikosti 50 m2 

za 8 000,- Kč měsíčně. V těchto prostorách musí být vybudováno sociální zařízení a 
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šatny. Nutná je povrchová úprava podlahy v tělocvičně, zrcadlová stěna, aparatura a 

další vybavení tělocvičny. Vybavením tělocvičny jsou myšleny podložky pod cvičenky, 

činky,stepery, bosu stepery, gumy atd. 

Druhou variantou je pronájem volných prostor od majitele squashového a 

spinningového centra. Pronájem se bude týkat jeho nevyužitých prostor a to 40 m2 za 

11 500,- Kč měsíčně, také v centru města, které budou využity jako tělocvična. Sociální 

zařízení zavedeného sportovního centra bude volně využitelné i pro mé účely. Nemusím 

tedy sociální zařízení vybudovávat. Vybavení tělocvičny bude spočívat na mě a bude 

tedy mým majetkem. Do vybavení tělocvičny počítám opět povrchovou úpravu 

podlahy, zrcadlovou stěnu, aparaturu a další vybavení, kterým jsou myšleny pomůcky a 

nářadí ke cvičení. 
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4.8.1.1 Zakladatelský rozpočet č. 1  

Pronájem samostatných prostor v centru města, 50 m2 za 5 000,- Kč měsíčně. 

V těchto prostorách musí dojít k vybudování sociálního zařízení v šatnách, jako je 

sprchový kout a WC. Nutná je povrchová úprava podlahy v tělocvičně, zrcadlová stěna, 

aparatura a další vybavení tělocvičny. Vybavením tělocvičny jsou myšleny podložky 

pod cvičenky, činky,stepery, bosu, stepery, gumy atd. 

Tabulka č.4.: Zakladatelský rozpočet č. 1 

Položka cena za ks Celkem 
1. Pronájem prostor 5 000 Kč 
2. Stavební úpravy 105 320 Kč 
2.1. Odpružená podlaha 40 m2 1 058 Kč 42 320 Kč 
2.2. Zrcadlová stěna 16 m2  500 Kč 8 000 Kč 
2.3. Vybavení šaten 5 000 Kč 
2.4. Sociální zařízení (koupelna, WC) 50 000 Kč 
3. Vybavení tělocvičny  73 300 Kč 
3.1. Podložky 25 ks 63 Kč 1 575 Kč 
3.2. Činky 25 ks 99 Kč 2 475 Kč 
3.3. Gumy 50 ks 27 Kč 1 350 Kč 
3.4. Steppy 25 ks 466 Kč 11 650 Kč 
3.5. Bossu 25 ks  2 250 Kč 56 250 Kč 
3.6. Aparatura 12 090 Kč 
3.6.1. Dvojitý CD přehrávač 4 800 Kč 
3.6.2. Bezdrátový mikrofon 3 700 Kč 
3.6.3. Reproduktory  3 000 Kč 
3.6.4. Mikroport 590 Kč 
5. Barový pult 5 000 Kč 
6. Inzerce – letáky 1 000 Kč 
7. Správní poplatek za Živnostenský list 1 000 Kč 
8. Kolek - za výpis z rejstříku trestů 50 Kč 
9. Finanční rezerva 40 000 Kč 
10. Potřeba kapitálu celkem  242 760 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8.1.2 Zakladatelský rozpočet č. 2 

Pronájem prostor od majitele squashového a spinningového centra. Pronájem se 

bude týkat jeho nevyužitých prostor, a to 40 m2 za 15 000,- Kč měsíčně, také v centru 

města, které budou využity jako tělocvična. Sociální zařízení zavedeného sportovního 

centra bude volně využitelné i pro mé účely. Nemusím tedy sociální zařízení 

vybudovávat. Vybavení tělocvičny bude spočívat na mě a bude tedy mým majetkem. 

Tabulka č.5.: Zakladatelský rozpočet č. 2 

Položka cena za ks Celkem 
1. Pronájem prostor 15 000 Kč 
2. Stavební úpravy 55 320 Kč 
2.1. Odpružená podlaha 40 m2 1 058 Kč 42 320 Kč 
2.2. Zrcadlová stěna 16 m2  500 Kč 8 000 Kč 
2.3. Vybavení šaten 5 000 Kč 
3. Vybavení tělocvičny 73 300 Kč 
3.1. Podložky 25 ks 63 Kč 1 575 Kč 
3.2. Činky 25 ks 99 Kč 2 475 Kč 
3.3. Gumy 50 ks 27 Kč 1 350 Kč 
3.4. Steppy 25 ks 466 Kč 11 650 Kč 
3.5. Bossu 25 ks 2 250 Kč 56 250 Kč 
3.6. Aparatura  12 090 Kč 
3.6.1. Dvojitý CD přehrávač 4 800 Kč 
3.6.2. Bezdrátový mikrofon 3 700 Kč 
3.6.3. Reproduktory 3 000 Kč 
3.6.4. Mikroport 590 Kč 
4. Inzerce – letáky 1 000 Kč 
5. Správní poplatek za Živnostenský list 1 000 Kč 
6. Kolek - za výpis z rejstříku trestů 50 Kč 
7. Finanční rezerva 40 000 Kč 
8. Potřeba kapitálu celkem  197 760 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je patrné z tabulek, je zakladatelský rozpočet v obou variantách velice podobný. 

Liší se pouze v řádech několika tisíců korun. Druhá varianta – pronájem volného místa 

v areálu již vybudovaného sportovního centra je nepatrně nižší. Z důvodu poměrně 
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nízkých nákladů na zavedení firmy na trh budou zřizovací náklady financovány z 

vlastních našetřených zdrojů.  

4.8.2 Předpokládané měsíční výdaje  

Za běžné měsíční výdaje považuji úhrady nájemného, vody, elektřiny a plynu. Dále 

také částky na čisticí prostředky a drobné opravy. Může se také jednat o nákup nových 

CD s kvalitně zpracovanou hudbou pro jednotlivé cvičební hodiny. V neposlední řadě 

se jedná o úhradu honoráře pro cvičitelky, nebo nákupu iontových nápojů pro cvičenky. 

Tabulka č.6.: Předpokládané měsíční výdaje varianty č. 1 

Položka Celkem 

1. Pronájem prostor 5 000 Kč 

 2. Voda 500 Kč 

3. Elektřina 500 Kč 

4. Plyn 2 500 Kč 

5. Čisticí prostředky 1 000 Kč 

6. Honorář pro cvičitelky 3 200 Kč 

7. CD 300 Kč 

8. Sociální podnikatele 688 Kč 

9. Iontové nápoje 834 Kč 

10. Celkem 14 522 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z této tabulky je patrno, že měsíční výdaje na provoz fitcentra se pohybují kolem 

15 000 Kč. V tabulce nejsou uvedeny výdaje na drobné opravy a nepředvídatelné 

skutečnosti.  
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Tabulka č.7.: Předpokládané měsíční výdaje varianty č. 2 

Položka Celkem 

1. Pronájem prostor 15 000 Kč 

2. Voda  500 Kč 

3. Elektřina  500 Kč 

4. Plyn 2 500 Kč 

5. Čisticí prostředky  1 000 Kč 

6. Honorář pro cvičitelky 3 200 Kč 

7. CD  300 Kč 

8. Sociální pojištění podnikatele  688 Kč 

9. Iontové nápoje  834 Kč 

10. Celkem  24 522 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do tohoto výpočtu opět nejsou zahrnuty výdaje na drobné opravy a nepředvídatelné 

skutečnosti. Z výpočtu předběžných plánovaných výdajů vyplívá, že druhá varianta se 

stává méně výhodnou, jelikož výše měsíčního nájmu zásadně zvyšuje celkové měsíční 

výdaje na provoz fitcentra, a to o zhruba 10 000 Kč.  
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4.8.3 Předpokládané měsíční příjmy 

Do příjmů počítám veškeré příjmy za cvičební hodiny a také příjmy za prodej 

doplňkových produktů, kterými jsou převážně prodej iontových nápojů. Předpokládaná 

účast na cvičebních hodinách vždy 10 zájemkyň. Tento počet může kolísat, maximální 

přijatelný počet je 25 zájemkyň a minimální počet, pro který se cvičí, jsou 4 cvičenky. 

Počítám s tím, že průměrný počet zájemkyň o cvičení se ustálí na průměrném počtu 15 

cvičenek. Pro výpočet počítám ale s pesimistickou možností, a to znamená max. počet 

10 zájemkyň o cvičení. Rozpis cvičebních hodin je umístěn v přílohách. 

Tabulka č.8.: Předpokládané měsíční příjmy 

Položka Cena za 
hod 

Počet 
hod 

týdně 

Celkem za 
týden 

Celkem za 
měsíc 

1. Aerobic 40 Kč 4 1 600 Kč 6 400 Kč
2. Stepp 40 Kč 2 800 Kč 3 200 Kč
3. Bodystyling 40 Kč 2 800 Kč 3 200 Kč
4. Kalanetika  40 Kč 1 400 Kč 1 600 Kč
5. Pilates  40 Kč 2 800 Kč 3 200 Kč
6. Bosu  55 Kč 2 1 100 Kč 4 400 Kč
7.  Doplňkový prodej 1 000 Kč 4 000 Kč
8.  Celkem   5 500 Kč 26 000 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tak jako jsou citlivé určité komodity na roční období (sluneční brýle, oblečení, aj.), 

tak i při poskytování tělovýchovných služeb dochází ke kolísání zájmu o cvičení. Tato 

tabulka uvádí průměrné příjmy. Počítám ale s tím, že např. v období „po novém roce“ 

bude o poskytování mých služeb větší zájem, než v období letních dovolených.  

Předpokládané příjmy jsou uvedeny pro obě varianty stejné. Návštěvnost 

v jakémkoliv pronajatém prostou počítám stejnou. 
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4.8.4 Plánová rozvaha 

Z rozvahy je patrné, že veškerý dlouhodobý majetek je financován z vlastních 

zdrojů. Oběžná aktiva jsou tvořena penězi, a to jak hotovými, tak i penězi na bankovním 

účtu, přičemž je většina tvořena ze zisku. Z dlouhodobého hmotného majetku je patrné, 

že jsem do něj zařadila investici na vybavení tělocvičny a zhodnocení a zařízení 

pronajatého prostoru. Pro drobného podnikatele, jako jsem já, není příliš snadný přístup 

k cizímu kapitálu, zejména pro začínající podnikatele je to velice obtížné, proto jsem 

zvolila financování z vlastních zdrojů. Ve čtvrtém roce provozu fitcentra je do výpočtů 

zahrnuta investice ve výši 40 00,- Kč na rozvoj podniku. Rozvahu jsem tak jako 

zakladatelský rozpočet zvolila ve dvou variantách.  

Tabulka č.9.: Plánová rozvaha varianty č. 1 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

B. Dlouhodobý majetek 97 792 Kč 97 792 Kč 97 792 Kč 137 792 Kč 137 792 Kč
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 97 792 Kč 97 792 Kč 97 792 Kč 137 792 Kč 137 792 Kč
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
C. Oběžná aktiva 40 000 Kč 139 464 Kč 219 671 Kč 305 451 Kč 372 021 Kč
C.I. Zásoby 0 Kč 0 Kč 29 988 Kč 0 Kč 69 875 Kč
Aktiva Celkem 137 792 Kč 237 256 Kč 347 451 Kč 443 243 Kč 579 688 Kč

Pasiva 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Vlastní kapitál 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč
A.I. Základní kapitál 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč 242 760 Kč

A.V. Výsledek hospodaření za běžné 
období 

-133 296 Kč -17 089 Kč 104 691 Kč 98 570 Kč 336 928 Kč

B. Cizí zdroje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B.III. Krátkodobé závazky 28 328 Kč 11 585 Kč 0 Kč 101 913 Kč 0 Kč
Pasiva celkem 137 792 Kč 237 256 Kč 347 451 Kč 443 243 Kč 579 688 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č.10.: Plánová rozvaha varianty č. 2 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 

B. Dlouhodobý majetek 122 717 Kč 122 717 Kč 122 717 Kč 162 717 Kč 162 717 Kč
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 122 717 Kč 122 717 Kč 122 717 Kč 162 717 Kč 162 717 Kč
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
C. Oběžná aktiva 40 000 Kč 89 464 Kč 74 259 Kč 58 289 Kč 13 634 Kč
C.I. Zásoby 0 Kč  0 Kč 0 Kč  0 Kč 0 Kč 
Aktiva Celkem 162 717 Kč 212 181 Kč 196 976 Kč 221 006 Kč 176 351 Kč

Pasiva 2009 2010 2011 2012 2013 
A. Vlastní kapitál 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč
A.I. Základní kapitál 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč 197 760 Kč

A.V. Výsledek hospodaření za běžné 
období -138 296 Kč -133 501 Kč -128 896 Kč -155 551 Kč -150 711 Kč

B. Cizí zdroje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
B.III. Krátkodobé závazky 103 253 Kč 147 922 Kč 128 112 Kč 178 797 Kč 129 302 Kč
Pasiva celkem 162 717 Kč 212 181 Kč 196 976 Kč 221 006 Kč 176 351 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8.5 Předpokládaný cash-flow 

V této kapitole uvádím předpokládaný cash-flow. Počáteční stav peněžních 

prostředků je finanční rezerva, se kterou počítám již v zakladatelském rozpočtu. Peněžní 

vklad je vklad hotových peněžních prostředků podnikatele do podnikání. Tento vklad 

slouží výstavbě fitcentra a nákupu vybavení. 

Tabulka č.11.: Předpokládaný cash-flow varianty č. 1 

Výkaz Cash-Flow ve zkráceném rozsahu 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Počáteční stav peněžních 
prostředků 40 000 Kč 139 464 Kč 219 671 Kč 305 451 Kč 372 021 Kč

Peněžní vklady 242 760 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Příjmy 162 000 Kč 340 200 Kč 357 780 Kč 385 679 Kč 395 250 Kč
Za zboží 6 000 Kč 12 600 Kč 13 800 Kč 14 500 Kč 16 000 Kč
Za služby 156 000 Kč 327 600 Kč 343 980 Kč 371 179 Kč 379 250 Kč
Výdaje 305 296 Kč 259 993 Kč 272 000 Kč 319 109 Kč 299 583 Kč
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 3 336 Kč 7 005 Kč 7 355 Kč 8 248 Kč 8 669 Kč
Výkonová spotřeba 296 960 Kč 218 400 Kč 229 320 Kč 280 786 Kč 252 826 Kč
Osobní náklady 5 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 16 000 Kč 19 000 Kč
Daně 0 Kč 16 588 Kč 17 325 Kč 14 075 Kč 19 088 Kč
Konečný stav peněžních 
prostředků 139 464 Kč 219 671 Kč 305 451 Kč 372 021 Kč 467 688 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č.12.: Předpokládaný cash-flow varianty č. 2 

Výkaz Cash-Flow ve zkráceném rozsahu 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Počáteční stav peněžních 
prostředků 40 000 Kč 89 464 Kč 74 259 Kč 58 289 Kč 13 634 Kč

Peněžní vklady 197 760 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Příjmy 162 000 Kč 340 200 Kč 357 780 Kč 385 679 Kč 395 250 Kč
Za zboží 6 000 Kč 12 600 Kč 13 800 Kč 14 500 Kč 16 000 Kč
Za služby 156 000 Kč 327 600 Kč 343 980 Kč 371 179 Kč 379 250 Kč
Výdaje 310 296 Kč 355 405 Kč 373 750 Kč 430 334 Kč 411 010 Kč
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 3 336 Kč 7 005 Kč 7 855 Kč 8 248 Kč 8 669 Kč
Výkonová spotřeba 301 960 Kč 338 400 Kč 355 320 Kč 413 086 Kč 391 741 Kč
Osobní náklady 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 10 000 Kč
Daně 0 Kč 0 Kč 575 Kč 0 Kč 600 Kč
Konečný stav peněžních 
prostředků 89 464 Kč 74 259 Kč 58 289 Kč 13 634 Kč -2 126 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při výpočtu těchto výše uvedených údajů jsem nejprve stanovila tržby za prodej 

doplňkového zboží a poskytování služeb za rok. V roce 2009 se jedná o část roku, kdy 

dojde k otevření fitcentra. Tyto tržby jsem odhadla. Jednalo se o pesimistický odhad a 

ve skutečnosti počítám s vyšší návštěvností. V dalších letech počítám s pětiprocentním 

nárůstem, a to z důvodu většího získávání zkušeností, jména firmy, rozšíření cvičebních 

hodin, apod. Náklady jsem stanovila podle předcházející kapitoly 4.7.2. Předpokládané 

měsíční výdaje, a v každém dalším roce jsem opět počítala s 5 % nárůstem výdajů.  

Do nákladů jsou zahrnuty především výdaje za nájemné, drobné opravy, hygienické 

a čisticí prostředky a také náklady na odměny cvičitelek. Za osobní náklady považuji 

pouze náklady na sociální a zdravotní pojištění podnikatele. Jak jsem již výše psala, 

budu provozovat vedlejší výdělečnou činnost, kdy jsou pro tuto činnost při zahájení 

podnikání v roce 2009 zálohy na sociální pojištění snížené a to ve výši 688,- Kč. 

V tomto případě, je ale nutné doložit, že v roce 2009 mám zaměstnání zakládající účast 

na nemocenském pojištění zaměstnanců. (dříve bylo nutné mít příjem ze zaměstnání 

minimálně 96 000,-Kč ročně). Při vedlejší výdělečné činnost se také nemusejí platit 

zálohy na sociální pojištění do výše příjmů 56 532,- Kč. V mém případě – provozování 
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vedlejší výdělečné činnosti nemusím platit zálohy na zdravotní pojištění, ale s touto 

platbou počítám při ročním zúčtovaní. V dalších letech beru v osobních nákladech ohled 

i na tuto platbu a uvádím ji v tabulce zaokrouhleně. Protože minimální měsíční zálohy 

se pro případ SZ i VZP každoročně mění.  

Jelikož mám dvě cvičitelky, které pracují na dohodu o provedení činnosti a jejich 

příjem je 1 600,- Kč měsíčně, nemusím z takového příjmu platit zdravotní ani sociální 

pojištění zaměstnanec ani já, jako zaměstnavatel. To je obrovská výhoda oproti 

pracovnímu poměru. Pokud ovšem nemá cvičitelka jiné příjmy, musí zaplatit aspoň 

zdravotní pojištění sama za sebe. Tento honorář cvičitelkám je zahrnut v položce 

Výkonová spotřeba. 

V roce 2012 jsem se v rámci rozvoje podnikání rozhodla pro obnovení cvičebních 

pomůcek. Tato investice si vyžádala 40 000,- Kč a je v rozvaze zahrnuta do 

dlouhodobého majetku a ve výkazu cash flow je zařazena do výkonové spotřeby.. Tato 

investice se promítla do obou variant pronájmu stejnou výší investice.  
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4.9 Ekonomické ukazatele  

Pro hodnocení efektivnosti investice jsem si vybrala metodu pro výpočet čisté 

současné hodnoty investice, protože se používá jako kritérium pro hodnocení 

výnosnosti investičních projektů. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednění faktoru 

času a je teoreticky nejpřesnější z metod investičního rozhodování. (14)

Při stanovování čisté současné hodnoty jsem vycházela z diskontní sazby pro 

středně rizikové projekty. Sazba pro takovéto projekty je 8 – 10 %. Pro výpočet jsem 

použila 8 % úrokovou sazbu. Výdaje potřebné k uskutečnění projektu byly stanoveny 

jako součet nájemného, vybavení tělocvičny a stavebních úprav, nákupu cvičebního 

vybavení a mzdových nákladů. 
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Čistá současná hodnota u obou variant je kladné číslo, větší než nula. Projekt je při 

dané diskontní sazbě u obou variant přijatelný. Podle tohoto výpočtu je varianta č. 1 

výhodnější, protože zabezpečuje vyšší zhodnocení na jednotku investovaných 

prostředků. 
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4.10 Budoucí rozvoj podniku 

Jedním z hlavních budoucích cílů společnosti je především orientace na bezchybný 

servis pro zákazníky a služby poskytované na vysoké úrovni.  

Další prioritou bude snaha o rozšíření poskytovaných služeb. Zejména bych chtěla 

rozšířit služby o poskytování masérských služeb a solárium. Podle zájmu klientek bych 

chtěla také rozšířit množství poskytovaných cvičebních hodin a jejich strukturu a 

doplnit o nové, ne moc známé formy aerobiku. K těmto formám je většinou potřeba 

speciální náčiní, které si v začátku podnikání již nemohu dovolit, a proto jej chci pořídit 

ze zisku, který firma přinese.  

Pokud by byl projeven zájem o poskytování indoorcyclingu (spinningu), chtěla 

bych poskytovat i tyto služby, ale jelikož se jedná o služby na malém městě již 

poskytované, jde spíše pouze jen o budoucí ideu.  

S přibývajícím množstvím poskytovaných hodin bude nutné řešit problematiku 

zaměstnanců. Zejména školení stávajícím cvičitelkám nebo přijetí nových cvičitelek 

s již absolvovanými kurzy, které jsou nutné pro poskytování těchto služeb.  

Zpestření pro zákaznice, zejména ženy na mateřské dovolené, by mohlo být 

vybudování dětského koutku s hlídáním po dobu cvičení, byl by o tyto služby projeven 

zájem.  

 84



 

4.11 Exekutivní souhrn 

Podnikatelský plán fitness centra LADY FIT, byl vytvořen za účelem založení 

společnosti a jejího budoucího rozvoje. V rámci podnikatelského plánu je provedena 

analýza situace v oboru poskytování tělovýchovných služeb na území města Šternberka. 

Ve SWOT analýze je proveden výčet zjištěných silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb týkajících se zřízení nového centra pro využití volného času 

zejména ženami. 

Pozornost je také věnována průzkumu trhu, kde je kladen důraz na propagaci firmy, 

její nabídku vůči konkurenci a formy zvolených strategií, které pomohou novému 

centru se na trhu s „volným časem“ odlišit. Nedílnou součástí podnikatelského plánu je 

taktéž finanční plán, který je sestaven tak, aby se snažil co nejvěrněji odhadnout v 

nejvyšší možné míře budoucí vývoj.  

Zabývala jsem se také částí organizačního plánu firmy, s popisem formy 

zaměstnávání cvičitelek, která je jak v kapitole Organizační plán, tak i v kapitole 

Finanční plán – osobní náklady.  

V kapitole finanční plán jsem se také zabývala dvěma možnostmi provozování 

podnikatelského záměru. Jednou možností bylo vybudování celého nového fitcentra ve 

středu města Šternberka s vybudováním vlastního sociálního zázemí a tělocvičny. 

Druhou formou bylo využití volných prostor k pronájmu u již vzniklého squashového 

centra a využití jejich sociálního prostředí. 
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Graf č. 3.: Porovnání výdajů v jednotlivých variantách  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako vhodnou variantu k realizaci doporučuji variantu č. 1. Tato varianta se týká 

samostatného pronájmu s vybudováním vlastního sociálního zázemí a zařízení 

tělocvičny. I když je tato varianta finančně náročnější při vzniku firmy, což uvádí 

graf č. 3, ale v dalších letech jsou náklady na provoz nižší, než u varianty č. 2 kde jsou 

počáteční výdaje nižší, ale výdaje na provoz jsou potom o 10 00,- Kč vyšší. Variantu  

č. 1 navrhuji také z důvodu vyšší kladné čisté současné hodnoty u této varianty.  
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4.12 Rizika projektu 

Riziko je nedělitelnou součástí podnikání. Je spojeno s nadějí na dosažení dobrých 

hospodářských výsledků, ale také doprovází nebezpeční neúspěchu podnikatelského 

subjektu. Neúspěch vede ke ztrátám, které mohou narušit stabilitu firmy nebo vést až 

k jejímu úpadku. (16)

Podnikatelské riziko mívá dvě stránky, a to: 

 Negativní, 

 Pozitivní. 

Pozitivní stránka podnikatelského rizika se spojuje s nadějí na úspěchu s 

uplatněním na trhu a s dosažením vysokého zisku.  

Negativní stránka podnikatelského rizika se projevuje obavou z dosažení horších 

hospodářských výsledků, než jsme předpokládali, případným vznikem ztráty, nebo v 

krajním případě možným bankrotem.  

Obecně bychom tedy mohli podnikatelské riziko chápat jako nebezpečí, že 

skutečně dosažené hospodářské výsledky podnikatelské činnosti se budou odchylovat 

od výsledků předpokládaných. S riziky tedy musíme počítat a pokud možno se jim co 

nejlépe vyvarovat nebo alespoň co nejefektivněji řídit jejich dopad. 

Rizika můžeme rozdělit např. takto: 

 Ekonomické riziko,  

 Politické riziko,  

 Riziko překročení potřebného kapitálu na vybudování společnosti, 

 Riziko odcizení či poškození majetku společnosti, 

 Riziko sezónnosti, 
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 Riziko legislativních změn, 

 Riziko nezískání dostatečného počtu zákazníků, 

 Riziko přírodních katastrof. 

Ekonomická rizika bývají nejčastější. Podnikatel nemusí správně odhadnout vývoj 

tržeb nebo potřebného kapitálu. Může se stát, že se podnik neúměrně zadluží například 

půjčkou s vysokými úroky a v nejhorším případě může zkrachovat. Tomuto problému 

se dá předejít například vypracováním tří variant při plánování finančních výkazů. Jsou 

to varianty pesimistické, optimistické a realistické. Dalším ekonomickým rizikem může 

být např. zvýšení inflace nad obvyklou míru. To by mělo za následek zvýšení všech cen. 

Společnost by byla nucena zvýšit ceny i za své služby, což zákazníci nemají příliš 

v oblibě. Nepříznivý vývoj a zvýšení cen elektrické energie, vody, plynu může být také 

mým ekonomickým rizikem, jehož následkem vzrostou provozní náklady a nebude 

dosaženo očekávaného hospodářského výsledku. Zhoršení ekonomické situace obyvatel 

České republiky bude mít dopad i na výši finančních prostředků, které budou zákazníci 

ochotni utratit za sportovní aktivity. Z tohoto důvodu by mohl nastat také menší zájem o 

sportovní využití volného času a zájem o aerobic apod., což by mohlo způsobit 

společnosti problémy. 

Politická rizika v České republice nejsou příliš častá, ale některé zákony, předpisy 

a normy týkající se poskytování služeb využití volného času se poměrně často mění. 

Některé právní úpravy nejsou příliš jasné a mohou obsahovat takové formulace, které si 

lze vyložit dvěma způsoby. Z nedostatečné informovanosti a znalosti právních předpisů 

mohou vzniknout chyby například v administrativě podniku, na základě kterých může 

být podnik pokutován. Vznikají tak finanční škody, které drobný podnikatel bude 

zvládat velmi obtížně.  

Riziko překročení potřebného kapitálu na vybudování společnosti by způsobilo to, 

že by nebyly dodělané některé úpravy, které jsou pro provoz fitcentra potřebné. Nebo 

by nezbyly finance na nákup některého vybavení tělocvičny. Z tohoto důvodu by nebylo 

možné podnikatelský záměr uskutečnit a projekt zrealizovat. Tento problém mohou 
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způsobit např. problémy se stavebními pracemi. Prodloužení lhůty plánované pro 

stavební práce by znamenalo odsunutí zahájení činnosti společnosti. 

Riziko odcizení či poškození majetku společnosti je riziko, se kterým musí počítat 

každá společnost. Riziko odcizení majetku bývá eliminováno bezpečnostním systémem, 

nebo při menším objektu např. bezpečnostními zámky, fóliemi na oknech atd. Odcizení 

majetku nemusí být bráno jako riziko působící na firmu zvenčí, ale může docházet např. 

k odcizení vybavení tělocvičny, jako jsou činky, gumy či overbally na cvičení. Proto 

toto náčiní bude uzamčeno ve skříni na nářadí a klíče budou uloženy v jiné místnosti. 

Ostatní škody způsobené například poškozením majetku jsou kryty pojištěním, které 

bude mít firma sjednané. 

Riziko sezónnosti bych úzce spojila s výkyvy v návštěvnosti, ale i s počasím. 

V období novoročních předsevzetí počítám s větším zájmem o naše služby, než 

v období letních měsíců, kdy je možné věnovat se sportu v přírodě nebo pracím na 

zahrádce. Také v předjaří počítám s vyšší návštěvností než v době vánočních příprav. 

Proti tomuto riziku se lze jen těžko bránit, určitým způsobem může být orientace na 

poskytování nevšedních forem cvičení v tomto období, a tím přilákání návštěvníků.  

Změna legislativy; pokud nastane změna v této oblasti, musíme tuto změnu 

přijmout, neboť legislativní opatření jsou definované pro všechny nerozdílně; tzn. 

podnik se nemůže proti tomuto riziku bránit, pokud nastane, nýbrž se musí přizpůsobit 

novým podmínkám. 

Úrazy zaměstnanců; firma si sjedná pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na 

životě a zdraví svých zaměstnanců. 

Riziko nezískání dostatečného počtu zákazníků. Toto riziko se vztahuje hlavně k 

počáteční fázi existence společnosti. Nově vznikající fitcentrum je pro zákazníky 

neznámé a tudíž bude určitou dobu trvat, než si zákazníci najdou cestu ke společnosti a 

společnost si získá vlastní stálé zákazníky. S tímto rizikem se firma může vyrovnat 

propagací, pomocí které se dostane do podvědomí budoucích zákazníků. Aby si 

společnost získala stálé zákazníky, bude muset poskytovat služby na vysoké úrovni a 
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klást důraz na komunikaci se zákazníky. Možností pro získání zákazníků jsou 

víkendové workshopy, zaměřené na cílovou skupinu zákazníků.  

Pokud nastanou rizika vyplývající z přírodních katastrof, vyžadují mimořádnou 

finanční investici. Do těchto rizik se řadí např. požár, povodeň apod. Pokud nemá 

podnikatel dostatečně velkou finanční rezervu na případné nepředvídatelné události, 

může nastat podobný případ jako u ekonomických rizik, a to zejména zadlužení a 

v horším případě krach firmy. Proti většině rizik spojených s přírodními katastrofami se 

lze pojistit, a tím se finanční odpovědnost přesouvá na pojišťovnu dle výše smluvené 

částky. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat ucelený podnikatelský záměr na 

zprovoznění a otevření nového fitnesscentra v Olomouckém kraji, který by mohl mít 

reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Tento podnikatelský záměr by měl 

také podnikateli sloužit jako určitý návod při založení reálného podniku. Následně 

takový podnikatelský záměr může použít i jako efektivní nástroj pro plánování a 

rozhodování. Je důležité si uvědomit, že žádné z uvedených šetření či zkoumání není 

trvale platným, jelikož se neustále mění trh, tržní prostředí a konkurence. Je nutné je 

neustále sledovat a přizpůsobovat chování podniku reálné situaci a neustále se 

připravovat na potencionální hrozby. 

Plán se skládá z pěti hlavních částí. První část se zabývá vymezením problému a 

cílem práce, ve druhé části teoretickými poznatky, jako třetí část své diplomové práce 

jsem pracovala na analýze současného stavu a tržních příležitostech, ve čtvrté části je 

nastíněno vlastní řešení podnikatelského záměru obsahující analýzu nákladů a výnosů a 

také hrozících rizik a pátou poslední částí je závěr.  

V teoretické části této práce jsem nashromáždila a prostudovala teoretické zdroje 

poskytující informace pro vypracování podnikatelského záměru. Teoretické poznatky 

obsahují vymezení termínu podnikatelský záměr a postup pro jeho zpracování. Věnuji 

se teoretickému výčtu podnikání, informacím o vývoji malého a středního podnikání v 

ČR, správné struktuře podnikatelského plánu a definování podnikání v podobě fyzické 

osoby – podnikatele, který je osobou samostatně výdělečně činnou a provozuje toto 

podnikání jako vedlejší výdělečnou činnost. V této kapitole jsem především čerpala 

teoretické poznatky z literatury, které mi pomohly vypracovat některé analýzy.  

V další části jsou již provedeny samotné analýzy obecného okolí firmy, které mají 

podpořit vznik nové firmy na trhu. Mezi tyto analýzy patří analýza současného stavu, 

analýza konkurence a zákazníků, shromažďování potřebných informací pro zpracování 

podnikatelského záměru, analýza SLEPT a SWOT a Porterova analýza. Pokusila jsem 

 91



 

se zde shrnout současné podnikatelské prostředí v ČR a nedílnou součástí návrhové 

části byla stěžejní část podnikatelského záměru a to financování projektu.  

Zde jsem zhodnotila stále více se zhoršující podmínky pro založení nového 

podniku, hlavně vzhledem ke zostřující se konkurenci v mém oboru podnikání, ale také 

kvůli stále více rostoucím nárokům na založení a vedení nového podniku jak ze strany 

státu, tak ze strany Evropské unie. Některé zákony a předpisy se poměrně často mění 

bez včasné informační kampaně a v mnoha případech mají nové úpravy zákonů a 

předpisů také mezery a nejasnosti. Je nutné tyto změny pečlivě a včas nastudovat a 

dodržovat. 

Z analytické části je patrné, že mými zákazníky budou převážně obyvatelé města 

Šternberka a okolí. Zejména bude většina tvořena spíše střední a mladší generací, 

matkami na mateřské dovolené, které chtějí získat zpět svoji postavu, a lidmi, převážně 

ženami, kterým na svém vzhledu záleží. Analýzou konkurence jsem dospěla k závěru, 

že konkurence v oblasti poskytování tělovýchovných aktivit a zdravého životního stylu 

je poměrně velká. 

Propagace mých služeb bude formou letáčků, které se dají vylepit ve výkladech 

obchodů a nástěnkách a autobusech městské hromadné dopravy. Další formou letáčků 

budou letáčky, které roznesu do většiny domů a bytů ve městě.  

Organizační struktura mnou zakládané firmy není nijak složitý. Z počátku 

podnikání bych služby obstarávala sama se dvěma cvičitelkami, které budou týdně 

předcvičovat 4 hodiny za symbolickou mzdu. Postupem času, pokud bude firma 

prosperovat a v případě většího zájmu o poskytované hodiny, které bych nestačila 

zvládat sama, bych zaměstnala další cvičitelky. Zejména bych chtěla umožnit 

začínajícím cvičitelkám praxi.  

Finanční plán obsahuje návrh finančních zdrojů, které slouží při založení podniku a 

to jak k úhradě administrativy, tak k vytvoření věcných předpokladů, tedy veškerého 

zařízení, pronájmu apod. v prvním měsíci fungování firmy. Finanční plán dále obsahuje 

odhad vývoje nákladů a výnosů a z nich sestavenou rozvahu a výkaz cash-flow pro 

období prvních 5 let provozu podniku. Ty jsem zpracovávala na základě odhadů tržeb.  
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Podnikatelský plán byl zpracován pro dvě možné varianty pronájmu prostorů. První 

variantu jsem uvažovala pronájem samostatných prostor s nutností vybudování řádného 

sociálního zázemí a šaten. Tato investice byla nejvyšší. Dalšími investičními náklady 

byla např. povrchová úprava tělocvičny, zrcadlová stěna, nákup cvičebního náčiní atd.  

Druhou zamýšlenou variantou byl pronájem volné místnosti v již zaběhnutém 

sportovním centru, které nabízí pouze squash a spinning. V tomto objektu bych 

nemusela budovat sociální zázemí a i šatny by byli společné, ale za to vyšší nájem. U 

druhé varianty bych opět musela uzpůsobit povrchovou úpravu podlahy a další 

vybavení, které je nutné a financovala bych jej z vlastních zdrojů.  

Z  vypočítaných odhadů lze vyčíst, že první varianta – pronájem samostatných 

prostor je v každém případě výhodnější a firma by měla dosáhnout zisku již ve druhém 

roce provozování své činnosti. A hodnota při výpočtu čisté současné hodnoty je výrazně 

vyšší než u druhé varianty. 

K pozitivům firmy lze jistě přiřadit originalitu a snahu se odlišit od konkurence a 

vyplnit tak určitý volný prostor na trhu v oblasti zdravého životního stylu a sportovních 

aktivit na malém městě.  

Je důležité, aby se neustále firma rozvíjela a nezůstala s rozvojem na mrtvém bodě. 

I když je v této fázi velmi brzy přemýšlet o vedoucím postavení na trhu v dané lokalitě, 

nemělo by se ale ani opomíjet. V daném oboru jsou zákazníci velmi citliví na dobré 

jméno, které si firma musí budovat pozvolna. Musí mít dostatečné informace o tom, co 

si o ní zákazníci myslí, co se jim na ní líbí a naopak nelíbí.  

Cílem tohoto podnikatelského plánu je vytvoření fungující firmy vytvářející 

přiměřený zisk a vytvoření dobrého jména firmy, dále je cílem také požadavek firmy 

vybudovat si dobré postavení na trhu, především co se týče velkého počtu stálých 

zákazníků a sortimentu prodávaného doplňkového zboží. Výhodou dle mého názoru 

bude i umístění tělocvičny v centru města s dobrou dostupností a parkováním. Tyto cíle 

jsou dle vypracovaného plánu realizovatelné, je však třeba jim věnovat dostatek času a 

vytrvalosti a energie. 
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Závěrem bych chtěla říct, že při splnění podmínek uvedených v této práci, 

zhodnocení ekonomických podmínek, se můj projekt jeví jako perspektivní a je tedy 

provozuschopný, a já si dovoluji jej navrhnout k realizaci.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1.: Dotazník 

Cvičíte aerobic? ano ne 
Jak často? 1krát týdně 2krát týdně 3krát týdně 4krát týdně a více 
Jste spokojeni s kvalitou 
poskytovaných služeb ve městě? ano ne 

Uvítali byste nové fitnesscentrum 
určeno převážně ženám? ano ne 

Jste spokojeni s cenou? ano ne 
Navštěvovali byste nové fitcentrum - 
AEROBIC určené zejména ženám? ano ne 
Jakou částku byste byli ochotni 
zaplatit za hodinu aerobiku? 35,- Kč 40,- Kč 45,- Kč 50,- Kč 

Aerobic Pilates Bodystiling Step 
Kalanetika Bosu Power yoga Jumping step 

O jaké formy aerobiku máte zájem? 

Fitball Kickbox   
Které formy Vám zde chybí?   
Věk 15-20 20-25 25-35 35 a více 
V jakém čase byste nejraději chodili 
cvičit? 

10:00-11:00 15:30-16:30 16:30-17:30 17:40-18:40 

Uvítali byste dětský koutek s 
hlídáním? ano ne 
Uvítali byste program o víkendech? ano ne 
Uvítaly byste slevové programy? ano ne 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z dotazníkového šetření, ve kterém bylo osloveno 41 lidí, během měsíce listopadu 

2008 ve Šternberku a jeho blízkém okolí. Z dotazníkové akce vyplynuly následující 

informace. 

U dotazovaných byl zjišťován zájem o aerobic a podobné cvičení. Z následující 

tabulky je patrné, že velký a významný podíl mezi dotazovanými byl kladen na zjištění 

zájmu o cvičení u žen. A to konkrétně 80, 48 %. Zbývající podíl zabírají muži, a to 

z toho důvodu, že jsem dotazníkovým šetřením chtěla zjistit i zájem mužů, ale ten pro 

 



 

uvedení fitcentra zatím není směrodatný, ale může posloužit k dalšímu rozvoji 

podnikání.  

Tabulka č.13.: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Pohlaví Počet 
dotazovaných 

Podíl na celkovém počtu 
dotazovaných v % 

Ženy 52 86,67 
Muži 8 13,33 
Celkem 60 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dále jsem zjišťovala, jak často dotazování navštěvují fitnesscentra a věnují se 

pohybovým aktivitám. Tyto informace udává tabulka č. 14. 

Tabulka č.14.: Využití pohybových aktivit u respondentů 

Jak často týdně cvičíte? 

  1x 2x 3x 4x a více   
Ženy 8 21 18 5 52 
Muži 2 3 2 1 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další dvě otázky se týkaly spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

službami ve městě a s cenou za tyto služby. S kvalitou služeb nebylo 

spokojeno 68,29% a s cenou nebylo spokojeno 75,61 % dotazovaných. 

O údajích jednoznačně vypovídají následující dva grafy, zaměřené na 

tyto otázky. 

 



 

Graf č. 4.: Graf spokojenosti s kvalitou služeb 

 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 5.: Graf spokojenosti s cenou 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na tyto dvě otázky se nabízely další, a to, zda mají dotazovaní zájem o nové 

fitcentrum a zda by jej navštěvovali. 85 % dotazovaných by nové fitcentrum uvítalo a 

71,67 % respondentů by jej určitě navštěvovalo. Opět jsou údaje shrnuty v následujících 

grafech. 

 



 

Graf č. 6.: Graf zájmu o nové fitcentrum 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf č. 7.: Graf předpokládané návštěvnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

Na otázku jaká cena za poskytované tělovýchovné služby v oblasti aerobiku byla 

nejčastější odpověď 40,- Kč za jednu hodinu. Další zjištěné údaje obsahuje následující 

tabulka. 

Tabulka č.15.: Cena za jednu hodinu aerobiku 

Jakou cenu jste ochotni zaplatit za hodinu 
aerobiku? 

Cena Počet 
dotazovaných 

Podíl na celkovém 
počtu dotazovaných v 

% 
35,- Kč 7 11,67 
40,- Kč 33 55 
45,- Kč 15 25 
50,- Kč 5 8,33 
  60 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při dotazování mě také zajímal čas, který by návštěvníkům nejvíce vyhovoval. Tím 

dle následujícího grafu byl odpolední čas a to v rozmezí od 17:40 do 18:40. Vyhovoval 

největšímu počtu zájemců a to 25 dotazovaným. Dalším nejoblíbenějším časem byla 

doba od 17:40-18:40. Ta vyhovovala 12 z celkového počtu 60 dotazovaných. A 

posledním byla doba od 18:50-19:50 vyhovující 11 lidem. Další údaje opět uvádím 

následujícím grafu. 

 



 

Graf č. 8.: Doba návštěvnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro úplnost a pro přehled, jaké cvičební hodiny provozovat jsem zvolila otázku 

týkající se forem aerobiku, které je možné poskytovat a o které by byl zájem. 

V dotazníku bylo uvedeno několik možností. Spousta dotazovaných zakroužkovala více 

než jednu variantu. To přikládám tomu, že dotazovaní respondenti mají zájem 

provozovat aerobní aktivity vícekrát týdně, minimálně 2 x. Podle následujícího grafu je 

zřejmé, že největší zájem je o Pilates, ale velký zájem je také o Aerobic nebo nyní 

moderní Bosu a Kixbox. Pro větší přehlednost jsou údaje z dotazníků uvedeny také 

v grafu. 

 



 

Graf č. 9.: Požadované formy aerobiku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední tři otázky byly zaměřeny spíše na rozšíření možností fitnesscentra 

v budoucnu. Ptala jsem se, zda by budoucí návštěvníci uvítali dětský koutek, víkendové 

cvičební programy a slevové možnosti pro studenty atd. S dětským koutkem souhlasilo 

a jeho využití uvítala zhruba tři čtvrtiny z dotazovaných, to je 71,67 %. Víkendové 

cvičební programy s mediálně známými i neznámými cvičitelkami uvítalo 51,67 % a 

48,33 % odpovědělo ne. Se slevovými programy souhlasilo 100 % ze všech 

dotazovaných účastníků průzkumu. 

Zhodnocení dotazníku 

Z otázek, které byly respondentům položeny lze vyvodit následující výsledky: 

 85 % dotazovaných by nové fitcentrum uvítalo, 

 71,67 % respondentů by nové fitnesscentrum navštěvovalo, 

 41,66 % by uvítalo cvičební hodiny v rozmezí 16:30-17:30 (tudíž v odpoledních 

hodinách), 

 



 

 Je ochotno zaplatit za cvičební hodinu 40,- Kč, 

 18,12 % má zájem cvičit Pilates. 

Podle výše uvedených výsledků lze usoudit, po jakých službách je největší zájem 

a nově vzniklé fitnesscentrum má příležitost využít tyto výsledky dotazníkového šetření 

k zavedení služeb, které respondenti z dotazníkového šetření preferují a tím uspokojit 

jejich potřeby a získat tak výhodu před konkurencí. 

Příloha č. 2.: Rozvrh cvičebních hodin 

Rozvrh cvičebních hodin 

 16:30 - 17:30 17:40 - 18:40 18:50 - 19:50 

Pondělí 
 Aerobic Step Bodystiling 

Úterý 
 Bodystiling Bossu Kalanetika 

Středa 
 Pilates Step Aerobic 

Čtvrtek 
 Aerobic Bossu  

Pátek 
 Pilates Aerobik  

 

Rozvrh cvičebních hodin je sestaven dle zájmů budoucích klientů zjištěných 

dotazníkovým šetřením. Dále jsou tyto informace využity v kapitole Finanční 

plánování, kde jsem podle rozvrhu cvičebních hodin sestavovala plán očekávaných 

příjmů. 
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