
 

 

 



 



  



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu, jehoţ 

předmětem je zaloţení nového relaxačního centra v Ostravě. Práce se skládá ze tří 

hlavních částí. Práce vychází z teoretických poznatků, pak následuje analýza trţního 

prostředí a konkurence. Nakonec je rozpracován postup pro zaloţení nové firmy včetně 

ekonomického hodnocení. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with a business plan proposal formation. Subject of this 

proposal is establishment of a new relaxation centre in Ostrava. This Bachelor´s thesis 

is divided into three main parts. The thesis starts by introducing the theoretical 

knowledge, which is followed by analysis of the market and competition environment. 

Finally, it elaborates a complete procedure for establishing new company, including 

economic evaluation. 
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ÚVOD 

Zaloţení a provozování nového podniku je spjato s velkými riziky a nutností vyvinout 

značné úsilí, kterého je zapotřebí k překonání inerce, jeţ brání vytvoření něčeho 

nového. 

Jako budoucí podnikatelka, vytvářející a budující nový podnik, přebírám veškerou 

odpovědnost a rizika, spojená s jeho rozvojem a přeţitím, ale i příslušnou odměnu. 

Skutečnost, ţe se o podnikání zajímají spotřebitelé, businessmani i vládní úředníci, lze 

doloţit vědeckými výzkumy, které hovoří za vše. Jedná se například o růst počtu škol, 

jeţ zavádějí studium podnikatelství, milionu nových podniků, které vznikají kaţdý rok 

bez ohledu na to, ţe jich sedmdesát procent hyne, zájmu který této sféře věnují 

hromadné sdělovací prostředky i pochopením toho, ţe jde o předmět vysoce důleţitý 

pro vyspělé, rozvojové i bývalé administrativně řízené ekonomiky. 

Zkusme si poloţit otázku, kdo je centrem vší této pozornosti? Kdo je ochoten přijímat 

veškerá rizika a angaţovat se při vytváření nového podniku? Můţe to být muţ nebo 

ţena bez ohledu na třídu, z níţ pochází, technik nebo technický laik, absolvent vysoké 

nebo střední školy. Dotyčný můţe být vynálezcem, zdravotní sestrou, prodavačem… 

Je to člověk, schopný ţonglovat se svým ţivotem mezi prací a rodinou  

Tématem a zároveň i cílem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro 

zaloţení nového Relax centra v Ostravě 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe kvalitně sestavený podnikatelský plán je základním 

klíčem k úspěšnému podnikání. Je důleţitý jak při zakládání nového podniku, tak při 

jeho dalším rozvoji. Díky podnikatelského plánu můţeme zjistit potřeby trhu, jeho 

ţádosti a trhliny, které pak my můţeme úspěšně zacelit. To jen díky tomu, ţe 

komplexně zkoumá podnik, jeho okolí způsob financování, a zahrnuje zde i praktickou 

stránku věci. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je rozpracování návrhu podnikatelského záměru na vytvoření 

relaxačního centra. Jedná se přestavbu volných prostor OC Závoří v relaxační centrum, 

cílem je jednak vyuţití disponibilních zdrojů a dále pak uspokojení potenciální 

poptávky. Návratnost investic do sportu a dalších volnočasových aktivit není přímá, ale 

vzniká prostřednictvím pozitivního vnímání sportu spotřebiteli. 

Dílčími cíli jsou dále zvolení strategie, marketingového mixu, vytvoření finančního 

plánu a vyhodnocení získaných dat tak, aby bylo odpovězeno na otázku, zda je projekt 

realizovatelný a rentabilní či nikoliv. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou uvedena základní teoretická východiska práce, které jsou nutné pro 

zpracování podnikatelského plánu. 

2.1.  Podnikatelský plán 

„Jedná se o písemný materiál, zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové 

vnější i vnitřní faktory související se zaloţením i chodem podniku. 

Podnikatelský plán nám umoţňuje porovnat podnikatelské plány s realitou, jestliţe se 

tyto skutečnosti liší, pomůţe nám identifikovat kategorie, místa a míru v jaké se liší. 

Pomáhá plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od 

dodavatelů. Pokud se podniku daří dobře, podnikatelský plán ukáţe, kdy začne zvýšený 

prodej vyţadovat i vyšší provozní kapitál. Naopak pokud se podniku nedaří, 

podnikatelský plán upozorní, ţe je potřeba situaci neprodleně řešit, aby podnik dostál 

svým obchodním závazkům. 

Podnikatelský plán je dokument, který slouţí jak pro majitele firmy, jejich manaţery, 

tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení ţivotaschopnosti podniku, 

poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouţí jako důleţitý nástroj 

při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit.“ [4] 

2.2.  Uţitek podnikatelského plánu 

Na podnikatelském plánu budou zainteresovány tři typy osob:  

 Majitelé, kteří myslí hlavně na budoucnost podniku. Plány budou poţívat pro 

řízení růstu podniku, plánování změn apod. 

 Manaţeři, kteří řídí podnik. V podnicích jsou zapojeni jednak do přípravy 

podnikatelských plánů, jednak jsou uţivateli a příjemci výhod podnikatelských 

plánů. 

 Investoři, kteří hodlají vstoupit do podniku buď jako rizikoví investoři, nebo 

jako bankéři, kteří úvěrují podnik.  
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Je logické, ţe podnikatelský plán nemusí být připraven v podniku, ale můţe být 

objednán zevně podniku a můţe ho připravit specializovaná instituce. [4], [8] 

2.3.  Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu má mnoho moţností a je v kaţdé literatuře uváděna 

s několika odlišnostmi. Obsah podnikatelského plánu je pro kaţdý podnik individuální 

záleţitostí.  

Lze říci, ţe podnikatelský plán se skládá z následujících základních částí 

- Titulní strana 

- Exekutivní souhrn 

- Analýza trhu 

- Popis podniku 

- Výrobní plán 

- Marketingový plán 

- Organizační plán 

- Hodnocení rizik 

- Finanční plán 

- Přílohy  

Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle jsou zde uvedeny údaje 

o společnosti, tedy název a sídlo, jména podnikatelů, kontakty a povaha podnikání 

Exekutivní souhrn 

Zpracovává se aţ po vytvoření celého podnikatelského plánu. Jedná se o stručné shrnutí 

nejdůleţitějších aspektů podnikatelského plánu. Je-li zpracováván pro investory je cílem 

maximálně podnítit jejich zájem, aby do daného projektu investovali. Exekutivní souhrn 

je extrakt, stručné shrnutí, hlavní myšlenka, silné stránky, očekávání, tabulky finančního 

plánu. Cílem je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého 

dokumentu.  

Analýza trhu  
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Patří sem zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní 

konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i moţností, jak by mohli negativně 

ovlivnit trţní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků. Rovněţ je vhodné zahrnout do této části 

politickou situaci, sociální podmínky, přírodní faktory aj.  

Popis podniku  

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Měl by obsahovat 

pouze doloţitelná fakta, která se týkají jeho zaloţení, různých úspěchů, dále se v něm 

definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich dosaţení.  

Výrobní plán  

Tato pasáţ zachycuje celý výrobní proces. V této části je vhodné uvést seznam 

produktů, které podnik vyrábí nebo má v plánu uvést na trh a hodnocení jejich 

konkurenceschopnosti. Součástí by měl být i seznam dodavatelů, informace o jiţ 

uzavřených smlouvách popis potřebných strojů, zařízení, materiálů. Nejedná-li se o 

výrobní podnik bude tato část nazvána obchodní plán a budou zde informace o nákupu 

zboţí a sluţeb. Dále se do této části uvádí certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje. 

Marketingový plán 

 Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Jsou zde rovněţ uvedeny odhady objemu produkce nebo 

sluţeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory povaţován za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu podniku. 

Organizační plán  

Zde je popsána forma vlastnictví nového podniku. Jsou zde detailně uvedeny informace 

o managementu podniku a dále informace o obchodních podílech. Jsou zde uvedeni 

vedoucí pracovníci, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je určena nadřízenost a 

podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura podniku. 

Hodnocení rizik  

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze 

slabých stránek marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického 

vývoje. Tato rizika je ţádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich 

eliminaci. 
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Finanční plán 

 Finanční plán tvoří důleţitou část podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, jak je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Finanční 

plán se zabývá těmito oblastmi: 

 Předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, jsou zde zahrnuty 

očekávané trţby a náklady. 

 Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v následujících třech letech. 

 Odhad rozvahy (bilance) poskytující informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

Přílohy  

Zde jsou uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do samotného textu 

podnikatelského plánu. Jedná se např. o výpisy z obchodního rejstříku, fotografie 

produktů, výsledky průzkumů atd. Na jednotlivé přílohy by měli být v textu odkazy. 

Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a náročnosti 

podnikatelského záměru. Důleţitým faktorem je také etapa, ve které se záměr nachází. 

[5], [4], [8] 

2.4. Realizace podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán by měl být „pomocníkem a rádcem“ pro podnikatele v prvních 

letech jeho činnosti. Je tedy nadmíru důleţité, aby obsahoval určité kontrolní prvky, 

díky nimţ by bylo moţné měřit úspěchy či naopak neúspěchy a přijímat tak mimořádná 

opatření. 

V průběhu počátečních fází rozběhu podniku, by si podnikatel měl stanovit body, 

v nichţ by měl rozhodovat o dalším postupu. Odhady pouţívané v rámci 

podnikatelského plánu jsou zpracovány na ročním základě. V rámci realizace 

podnikatelského plánu se musí pracovat s kratším časovým intervalem, například 

měsíční korekce realizace plánu s vyuţitím následujících kontrolních mechanismů: 

 „Inventarizace zásob – umoţňuje rychlejší obrat prostředků vloţených do 

surovin a materiálů. 

 Kontrola výroby – porovnání nákladů předvídaných v podnikatelském plánu se 

skutečností. 
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 Kontrola jakosti – je zaměřená na kontrolu uspokojivého fungování výrobku. 

 Kontrola příjmů – získání přehledu o příjmech podniku, vyvstává rovněţ potřeba 

zavést účinný inkasní systém k zabránění pozdních plateb a vzniku nedobytných 

pohledávek. 

 Kontrola úhrad – kontrola výše a účelu vynaloţených prostředků.“[5]  

2.5. Vymezení základních pojmů 

2.5.1. Podnikatel 

Výraz podnikatel (enterpreneur) pochází z francouzštiny a ve svém původním 

středověkém významu znamenal prostředník či zprostředkovatel. Podnikatel tehdejší 

doby, se podílel na zprostředkování zejména obchodů.  

Podnikatel je osoba, která realizuje určitý projekt a nese riziko jeho úspěchu nebo 

neúspěchu. Úspěch podnikání je tak do značné míry vázán na schopnosti podnikatele. 

[7] 

Podnikatel dnes 

 „Osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty 

vlastního kapitálu, 

 Osoba schopna rozpoznat příleţitosti, mobilizovat a vyuţívat zdroje a 

prostředky k dosaţení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající 

rizika 

 Iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, 

přebírá odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého osobního uspokojení“ 

[9] 

Podnikatelem podle obchodního zákoníku je:  

 „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

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

zvláštního předpisu.“ [12] 
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2.5.2. Podnikání 

„Pojem podnikání (enterprise) v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běţném 

slovníku, nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: 

 Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření 

přidané hodnoty. 

 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 

prostředek k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení s ena 

vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţívání zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příleţitostí.“ [9] 

Dle obchodního zákoníku se podnikáním rozumí: 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“ [12]Chyba! Nenalezen 

droj odkazů. 

2.5.3. Podnik 

 Jedná se o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve statky 

(výstupy) 

 Je to uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot 

(ať vlastních nebo pronajatých), které slouţí podnikateli k provozování 

podnikatelských aktivit. [9] 

Dle obchodního zákoníku se podnikem rozumí 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu slouţit.“ [12] 
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„Podnik je základní sloţkou hospodářství. Je to instituce vytvořená k výkonu 

podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. Podnik je funkčně a právně 

samostatný subjekt zpravidla zakládaný a provozovaný podnikatelem za účelem 

dosahování podnikatelského zisku, coţ je cíl a motiv podnikání. Činnost podniku je 

zaměřena na uspokojování potřeb jiných osob (výroba statků, poskytování sluţeb).“ [7] 

2.6. Přehled právních forem podnikatelské činnosti 

Obchodní zákoník a další právní normy nabízejí podnikatelům různé právní formy 

podnikání, jejichţ výběr plně záleţí na podnikateli. Kaţdá právní forma je však 

podřízena dalším právním normám, které rovněţ ovlivňují podnikatelské rozhodování. 

Volba právní formy patří k dlouhodobě působícím rozhodnutím“ [8] 

 Podnikání fyzických osob 

 Podnikání právnických osob 

2.6.1. Podnikání fyzických osob 

 Osoby podnikající na základě ţivnostenského oprávnění 

 Osoby zapsané v obchodním rejstříku 

 Osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu 

 Soukromě hospodařící zemědělec zapsaný v evidenci 

Jedná se o formu podnikání vhodnou pro začínající podnikatele. I přesto, ţe majitel ručí 

za závazky svého podniku celým svým osobním majetkem, se jedná o nejběţnější 

formu podnikání v České republice.[9] 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, se ţivností rozumí soustavná 

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

dosaţení zisku 

Obecné podmínky, jeţ vyplývají ze zákona o ţivnostenském podnikání pro to, aby se 

jednotlivec mohl stát ţivnostníkem, jsou následující:  

 dosaţení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 
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Z hlediska odborné způsobilosti rozděluje ţivnostenský zákon ţivnosti na ohlašovací a 

koncesované 

Ţivnosti ohlašovací 

Při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení.  

 Živnosti řemeslné: Odborná způsobilost je získána vyučením v oboru a praxí.  

 Živnosti vázané: Odborná způsobilost je stanovena pro kaţdou ţivnost 

samostatně. 

 Živnosti volné: odborná způsobilost není stanovena. 

Ţivnosti koncesované 

Mohou se vykonávat jen na základě koncese, kterou uděluje ţivnostenský úřad. Podle 

předmětu podnikání se ţivnosti dělí na obchodní, výrobní a poskytující sluţby. [9],[11] 

2.6.2. Podnikání právnických osob 

Vedle podnikání fyzických osob se nejčastěji v praxi setkáváme s podnikáním osob 

právnických ve formě obchodních společností. Problematiku vzniku, působení a zániku 

obchodních společností upravuje především zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

ve znění pozdějších předpisů. 

Mezi typické obchodní společnosti patří: 

 veřejná obchodní společnost 

 komanditní společnost 

 společnost s ručením omezeným 

 akciová společnost 

 druţstvo 

Na rozdíl od fyzické osoby, právnická osoba vzniká aţ dnem zápisu do obchodního 

rejstříku. K zaloţení společnosti stačí uzavření společenské smlouvy (schválení stanov) 

v předepsané formě. Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného 

rejstříkového soudu do 90 dnů od zaloţení společnosti, nebo od doručení průkazu 

k ţivnostenskému nebo jinému podnikání, nestanoví-li zákon jinak. 
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osobní společnosti (v. o. s., k. s.) - společnosti, které jsou zaloţeny alespoň 2 osobami. 

Předpokládá se jejich osobní účast na řízení a neomezené ručení společníků za závazky 

společnosti.  

kapitálové společnosti (s. r. o., a. s.) - společnosti, ve kterých je povinností vloţit 

vklad, který pak tvoří základní kapitál společnosti. Výše vkladu je stanovena zákonem a 

liší se od typu společnosti.  

druţstva - společenství neuzavřeného počtu lidí (min. 5). Základní kapitál je tvořen 

vklady. Společnost se zakládá buď za účelem podnikání, nebo za účelem zajišťování 

potřeb svých členů. [17]  

2.7.  Marketingový plán 

Pomocí analýzy trhu zkoumáme poptávku na trhu v daném oboru a zároveň i jeho 

celkovou strukturu. Výsledkem tohoto výzkumu je správné rozdělení trhu a odhad 

budoucího vývoje v daném segmentu. Dobře vytvořená obchodní strategie tak můţe 

zvýšit efektivitu podnikání několikanásobně.  

Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běţné odlišit analýzu vnější a vnitřní. 

Při jejich pouţití je třeba myslet na to, ţe mají zejména podpůrný charakter, určitě 

nemohou nahradit komplexnost lidského uvaţování v souvislostech a podnikatelskou 

kreativitu. [9], [4] 

2.7.1. SWOT analýza 

Jedná se o nejčastěji pouţívaný nástroj analýzy. Jde o obecný analytický rámec a 

postup, který identifikuje, posuzuje významnost jednotlivých faktorů z pohledu silných 

a slabých stránek podnikatelského záměru a tedy budoucího podniku, a dále z pohledu 

příleţitostí a hrozeb kterým bude náš podnik vystaven. SWOT analýza tedy hodnotí 

silné, slabé stránky společnosti, hrozby a příleţitosti spojené s podnikatelským 

záměrem, projektem, strategií nebo i restrukturalizací procesů. Pomocí ní dokáţeme 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu.  

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení: 

http://www.podnikatel.cz/start/formy-podnikani/osobni-spolecnosti/
http://www.podnikatel.cz/start/formy-podnikani/kapitalove-spolecnosti/
http://www.podnikatel.cz/start/formy-podnikani/druzstva/
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 Vnitřního prostředí současného stavu firmy. Ve vnitřním prostředí hledá a 

klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Jedná se o interní faktory, které můţeme 

kontrolovat a ovlivňovat. 

 Vnější prostředí současné situace okolí firmy. Ve vnějším prostředí hledá a 

klasifikuje příleţitosti a hrozby pro firmu. Tyto externí vlivy, nijak neovlivníme. 

Můţeme na ně pouze reagovat. [4] 

Tabulka 1: SWOT analýza 

 Silné stránky S Slabé stránky W 

Příleţitosti O Strategie SO Strategie WO 

Hrozby T Strategie ST Strategie WT 

(Zdroj: KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán) 

2.7.2. Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu, která závisí na působení a 

interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem 

jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví.  

Porterův model lze povaţovat za jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování 

obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy. Kaţdá z pěti sil je tím větší, čím 

je silnější činitel/faktor. Těchto pět sil je reprezentováno: 

 Hrozbou vstupů nových konkurentů, tedy těch subjektů, které na náš trh 

vstupují nebo potenciálně hodlají vstoupit. Zjišťovat riziko tohoto druhu 

konkurence není jednoduché, lze většinou pouze odhadovat na základě 

vyhodnocení charakteru (atraktivnosti) trhu. V případě zakládání podniku to 

bude právě náš podnik, který bude mít charakter nové konkurence.  

 Vyjednávací silou dodavatelů, kteří mohou svou sílu demonstrovat zvýšením 

cen a sníţením kvality dodávaných surovin (produktu). 

 Vyjednávací silou kupujících. Podobně jako dodavatelé mohou odběratelé 

výrazným způsobem ovlivňovat profitabilitu (výnosnost) odvětví tlakem na cenu 

nebo kvalitu produkce odvětví. 

 Riziko konkurence substitutů plyne z ohroţení našich produktů na trhu jinými, 

více či méně příbuznými produkty. Čím snadnější je nahradit existující produkty 

substituty, tím méně atraktivní je dané odvětví. Substituty, které jsou ze 
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strategického hlediska nejdůleţitější, jsou ty, které technologickými inovacemi 

stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení potřeb, jsou vyráběny v odvětvích 

dosahujících vyšších zisků. 

 Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví. Rivalita mezi existujícími 

podniky je důsledkem snahy kaţdého z nich vylepšit vlastní pozici.[15],[4] 

 

 Obrázek 1: Porterův model konkurenčního prostředí 

 (Zdroj: KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán) 

2.7.3. SLEPT analýza 

Představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není 

stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost 

se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude budoucna vyvíjet, jaké změny v 

okolí můţeme předpokládat.  

Je zaloţena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, 

politických a technologických faktorů.  

 Společenské (sociální) faktory: Zahrnuje faktory související se způsobem 

ţivota lidí včetně ţivotních hodnot – demografická křivka, průměrná délka 

ţivota, hustota obyvatelstva, rodinné faktory, migrace obyvatelstva, dopravní 

obsluţnost, úroveň vzdělávání a vzdělanosti, převaţující hodnoty, ţivotní styl v 

regionu, zájem o celoţivotní vzdělávání a jeho nabídka, sekularizace, podmínky 
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pro rekreaci a vyuţití volného času, masmédia, struktura podnikání v regionu, 

vztahy mezi firmami v regionu apod. 

 Legislativní faktory: Zákony, jejich pouţitelnost a interpretovatelnost. 

 Technické faktory: Zahrnují faktory, které souvisejí s vývojem výrobních 

prostředků, materiálů, procesů, know-how a nových technologií v regionu, s 

vývojem a výzkumem a které mají dopad na firmu. 

 Ekonomické faktory: Zahrnují faktory, které souvisí s vývojem ekonomických 

procesů v okolí firmy, tzn. toky peněz, zboţí, sluţeb, informací a energií, jeţ 

mohou ovlivňovat existenci, pozici a chod firmy, a to včetně problematiky 

(ne)zaměstnanosti, trhu práce, platových podmínek, konkurence, podílů na trhu, 

vývoje v podnikatelských sektorech, moţností sponzoringu. 

 Politicky-právní faktory: Jde o faktory, které souvisí s výkonem politické moci 

(od úrovně státu aţ po samosprávu v obci), s politickou situací, legislativou, 

stavem právního vědomí. Je jednoduchým, ale přesto efektivním nástrojem k 

hodnocení vlivů globálního prostředí na podnik. Účelem analýzy je formulace 

odpovědí na následující otázky: Které vnější faktory mají vliv na podnik? Jaké 

jsou potenciální účinky těchto faktorů? Které z faktorů jsou nejvýznamnější v 

nejbliţší budoucnosti? 

Zaměřuje pozornost na širší prostředí a jeho změny, které nemusejí být při sledování 

odvětví patrné. Bere v úvahu některé faktory, které nejsou prvoplánově 

„podnikatelské“. Pomáhá také porozumět faktorům, které ovlivňují vývoj konkrétního 

odvětví. Analýza nemusí vţdy nutně vést k novým zjištěním. [15]  

2.7.4. Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firmě umoţňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 

vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných. 
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Obrázek 2: Marketingový mix 

(Zdroj:www.mam.cz) 

Produkt (product) – Je cokoliv co můţe být poskytováno na trhu k uspokojení potřeb 

nebo přání. Je jádrem obchodní společnosti podniku a ovlivňuje z velké části i ostatní 

sloţky. Zahrnuje materiální zboţí, sluţby, skutečnosti, informace myšlenky. Jedná se 

tedy o analýzu našich produktů a sluţeb vzhledem k jejich postavení na trhu, ţivotním 

cyklům trhu i výrobku samotného. 

Cena (price) – Je jediným prvkem marketingového mixu, který vytváří příjmy pro 

podnik. Je rovněţ důleţitá pro zákazníky, protoţe určuje mnoţství peněţních 

prostředků, které musí vynaloţit. Stává se jedním z prvků konkurenčního boje a musí 

být vţdy vyjádřena v penězích.  

Místo (place) – Uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. Analýza 

způsobů, jak zajistit dodání našich produktů a nabízených sluţeb k co největšímu počtu 

zákazníků. 

Propagace (promotion) – Má vyvolat a udrţet zájem zákazníků o podnik a jeho 

nabídku produktů. Cílem marketingové komunikace je také působit na podstatné okolí 

podniku. Jde o analýzu mnoţství a způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o 

našich produktech a sluţbách na trhu způsobem, který po nich vyvolá poptávku. [17], 

[13]  

2.7.5. Analýza 7S 

Tento model nabízí zkoumání firmy prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí 

kaţdé společnosti. Jedná se o: 

MARKETINGOVÝ MIX 

PRODUCT (Výrobek)

PRICE (Cena)

PLACE (Místo)

PROMOTION (Propagace)
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Strategii – vyjadřuje, jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příleţitosti 

v daném oboru podnikání. 

Systémy – jsou v daném případě formální a neformální procedury, které slouţí k řízení 

kaţdodenní aktivity organizace a zahrnují například manaţerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy, inovační systémy atd. 

Strukturu – chápe se tím obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve 

smyslu nadřízenosti, podřízenosti.  

Spolupracovníky – se rozumějí lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, funkce, aspirace, motivace, atd. 

Styl manaţerské práce. - styl je vyjádřením toho, jak management přistupuje k řízení a 

k řešení vyskytujících se problémů 

Sdílené hodnoty – odráţejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované 

pracovníky a některými dalšími zainteresovanými skupinami. Vizí je, aby všichni uvnitř 

i vně organizace věděli, čeho chce organizace dosáhnout a proč to chce. 

Schopnosti – je v podstatě míněna profesionální znalost a kompetence existující uvnitř 

organizace. Aby pracovníci přijímali nové poţadované znalosti, musí mít vytvořeno 

vhodné učící prostředí. [4], [16] 

2.8.  Finanční plán 

Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněţních toků, je 

završením tvorby podnikatelského plánu. Je spojovacím článkem mezi představami a 

realitou. Ověřuje reálnost podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o 

jeho proveditelnosti. 

Vypracování finančního plánu vyţaduje schopnost modelovat moţné varianty 

budoucího vývoje. K tomu jsou nutné určité znalosti z oblasti podnikových financí, 

které umoţní model finančního plánu sestavit. 

2.8.1. Rozvaha podniku 

Rozvaha podniku poskytuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) a jeho 

financování (pasiva). Vzhledem k tomu, ţe ţádná firma nemůţe vlastnit víc majetku, 

neţ má zdrojů, musí platit bilanční rovnost mezi aktivy a pasivy firmy. Základním 
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principem účetní evidence je princip souvztaţnosti, který vychází z principu zachování 

hmoty a zdůrazňuje, ţe spotřeba majetku v jedné formě se musí projevit v nárustu 

podnikového majetku v jiné formě. [4] 

  Tabulka 2: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

 AKTIVA CELKEM (A+B+C+D)  PASIVA CELKEM (A+B+C) 

A 
pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 
A   vlastní kapitál 

B  stálá aktiva A.I.      Základní kapitál 

B.I.     Dlouhodobý nehmotný majetek A.II.     Kapitálové fondy 

B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III.    Fondy tvořené ze zisku 

B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV.    Výsledek hospodaření minulých let 

  A.V.       
Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 

C oběţná aktiva B cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. dlouhodobé závazky 

C.III. krátkodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky 

C.IV. Finanční majetek B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 

D ostatní aktiva C ostatní pasiva 

(Zdroj KORÁB, V. a kol. Podnikatelský plán) 

2.8.2. Náklady a výnosy podniku 

Náklady představují hodnotově vyjádřenou spotřebu majetku podniku, který podnik 

účelně vynaloţil na získání výnosů.  

Výnosy jsou hodnotově vyjádřené výsledky činnosti podniku za určité období. 

Rozdílem výnosů a nákladů je výsledek hospodaření za dané období. Náklady a výnosy 

nemusí být spojené s hotovostními toky daného období. 

Další poloţkou charakterizující výsledky činnosti podniku jsou výkony. Výkony 

podniku jsou tvořeny trţbami, změnou stavu vnitropodnikových zásob a aktivací 

vnitropodnikových výnosů. 
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Vztahy mezi výnosy podniku dosaţenými v určitém období a náklady spojenými 

s jejich vytvořením jako i výsledek hospodaření jsou zobrazené ve výkazu zisků a ztrát, 

který je závěrkovým účetním výkazem. 

Hlavní sloţkou výnosů výrobního podniku jsou trţby za prodej výrobků a sluţeb. U 

obchodního podniku je to obchodní marţe (rozdíl mezi prodejní a kupní cenou). 

Výkony sníţené o výkonovou spotřebu (nakupované sluţby, materiál) a trţby za prodej 

zboţí sníţené o náklady vynaloţené na prodej zboţí tvoří přidanou hodnotu, kterou 

podnik přidává k nakoupeným vstupům. 

Rozdíl výnosů a nákladů představuje výsledek hospodaření (tj. zisk nebo ztrátu). 

Z hlediska hodnocení výkonnosti podniku je nejdůleţitějším ukazatelem provozní 

výsledek hospodaření, případně výsledek hospodaření po zdanění. 

Pro účely řízení podniku jsou nutné další podrobnější informace, seskupované dle 

potřeb uţivatele. Evidováním nákladů a výnosů pro potřeby řízení a rozhodování, se 

zabývá manaţerské účetnictví. Základním nástrojem manaţerského účetnictví jsou 

kalkulace a jim odpovídající kalkulační třídění nákladů. Manaţerské účetnictví zejména 

uplatňuje třídění nákladů v závislosti na změně objemu výkonů. Z tohoto pohledu se 

náklady mění na variabilní a fixní. 

Variabilní náklady se mění v závislosti na objemu výroby. Fixní náklady jsou 

z krátkodobého hlediska nezávislé na objemu výroby, v dlouhodobém časovém 

horizontu se mění skokově. Fixní náklady vznikají v důsledku investování do 

dlouhodobého majetku (automatizaci, robotizaci), největší podíl však mají náklady na 

zabezpečení chodu podniku jako celku. [4] 

2.8.3. Bod zvratu 

Rozčlenění nákladů na fixní a variabilní se kromě jiného vyuţívá ke stanovení objemu 

výroby (𝑄𝐵𝑍  ), při kterém se trţby a celkové náklady rovnají (CT=CN). Trţby pokryjí 

všechny vynaloţené náklady. Tento objem výroby se označuje pojmem bod zvratu.  
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Určení bodu zvratu 

Matematické určení bodu zvratu na ose produkce Q vychází z následující rovnice: 

CT = CN 

c.Q = FN + VN 

c.Q = FN + vj.Q 

z rovnic tak dostáváme výsledný vztah: 

Q BZ = FN/c-vj 

 

Kdy: 

TR  celkové trţby 

TC  celkové náklady 

C  cena 

Vj  variabilní náklady 

Q  objem výkonů 

Q BZ   bod zvratu [19] 

 

 

 

Graf 1: Grafické vyjádření bodu zvratu 

(MELUZÍN, T. a  MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku) 

Analýza na principu bodu zvratu se vyuţívá v mnohých rozhodovacích úlohách, při 

nichţ je nutné určení minimálního objemu výroby, minimálního poţadovaného vyuţití 

výrobní kapacity, stanovení minimální prodejní ceny, délky období pro návratnost 



29 

 

investovaných prostředků apod. Jedná se o jednoduchou, ale při tom velice názornou 

analýzu, avšak v základní podobě pouţitelnou pouze v krátkodobém časovém 

horizontu. [4], [7] 

2.8.4. Příjmy a výdaje 

Přehled o příjmech a výdajích, pro nějţ se běţně pouţívá označení cash-flow, je 

v České republice povinným výkazem pouze pro podnikatele, kteří podléhají 

povinnému auditu. Cash-flow se obvykle sleduje jako peněţní tok v provozní, investiční 

a finanční oblasti.  

Provozní cash-flow sleduje pohyb peněz související s hlavní činností podniku, tedy 

s jeho kaţdodenním provozem. Investiční cash-flow sleduje změny v dlouhodobém 

majetku. Zejména výdaje na pořízení, příjem z prodeje nadbytečného dlouhodobého 

majetku. 

Finanční cash-flow sleduje získávání finančních zdrojů a jejich splácení, jako i výplaty 

podílů na hospodaření vlastníkům. 

Ke sledování cash-flow je moţné pouţít přímý nebo nepřímý způsob vykazování 

Kvantifikace cash-flow přímou metodou 

Sleduje jednotlivé poloţky příjmů a výdajů peněz za období. Tento způsob lze vhodně 

vyuţít zejména u malých podniků, v plánování příjmů a výdajů v krátkodobém časovém 

horizontu. Schematický výpočet je potom následující: 

Počáteční stav peněţních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

- Výdaje z určité období 

= konečný stav peněţních prostředků 

Kvantifikace cash-flow nepřímou metodou 

Je nutné vyuţít informace o nákladech a výnosech pro účely vykazování pohybu peněz. 

Tato metoda vychází z předpokladu, ţe vytvořený zisk je potenciálním příjmem 

podniku. Vykázaný účetní výsledek hospodaření se upravuje o poloţky nevyvolávající 

pohyb peněz a o pohyb v důsledku změn majetku a kapitálu. Tento způsob se pouţije u 
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vykazování pohybu peněz v ročním časovém horizontu. Zjednodušený výpočet je 

potom takovýto: 

Počáteční stav peněţních prostředků 

+ zisk 

- odpisy 

+/- jiné náklady (výnosy), nevyvolávají pohyb peněz 

CF z provozní činnosti 

- přírůstek z fixního majetku, nakoupených akcií, dluhopisů 

CF z investiční činnosti 

+/- přírůstek/ úbytek dlouhodobých dluhů, vlastního kapitálu a dalších finančních zdrojů, 

výplata podílu ze zisku, získání dotací apod. 

CF z finanční činnosti 

Konečný stav peněţních prostředků  

Přehled o peněţních tocích ex post má pouze omezené vyuţití, které informuje o 

rozdělení peněţních toků v podniku v uplynulém období. Má také význam zejména pro 

hodnocení obchodní politiky vůči odběratelům, vztahů s dodavateli, řízení zásob, 

sledování plateb vlastníkům apod. [4] 

2.9.  Business angel 

Za tímto názvem najdeme většinou movité jedince, kteří hledají vhodné příleţitosti pro 

zhodnocení svého volného kapitálu. Základním rysem této formy financování je její 

neformálnost. Většina business angels (dále jen BA) poskytuje svůj kapitál anonymně a 

nepřeje si být v souvislosti s investicemi zveřejňována. Finanční prostředky 

poskytované BA jsou jen částečným přínosem pro rozvoj podniku v ranném stádiu. Tím 

největším přínosem jsou pravděpodobně bohaté praktické zkušenosti, které BA ochotně 

podnikateli předávají, a to jak na poli vlastního podnikáním tak i v oblasti 

manaţerského řízení.  

Jelikoţ se v případě BA jedná o individuální investory, sdruţují se často do tzv. BA  sítí 

s cílem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšího investování kapitálu. 

[18] 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části provedu analýzu trţního prostředí, slabých a silných stránek. Z této analýzy 

bude vycházet vlastní návrh podnikatelského záměru pro zaloţení nového podniku. 

Cílem přestavby volných prostor obchodního centra Závoří v relaxační centrum je 

jednak vyuţití disponibilních zdrojů a dále pak uspokojení potenciální poptávky. 

Návratnost investic do sportu a dalších volnočasových aktivit není přímá, ale vzniká 

prostřednictvím pozitivního vnímání sportu spotřebiteli. Ke spokojenosti zákazníků a 

dosaţení cílů firmy musí firma znát přání a potřeby zákazníků, aby je mohla plnit lépe 

neţ konkurence.  

Přáním zákazníků se musí podřídit celá činnost podnikání relaxačního centra. Od nich 

se odvíjí všechny ostatní činnosti, zahrnující druhy poskytovaných sluţeb, techniky 

prodeje a způsoby stimulace prodeje sluţeb.  

Značné nároky na informace vytvářejí potřebu marketingového průzkumu. K základním 

úkolům marketingové studie patřilo zajištění specifických informací, jeţ byly podstatou 

při rozhodování o základních parametrech projektu. 

3.1. Analýza oboru 

Analyzovat obor wellness, fitness a relaxace je velmi problematické. Nejen na základě 

vyjádření České asociace wellness, ale i vlastním průzkumem jsem zjistila, ţe dochází 

k nesprávnému a mnohdy neoprávněnému pouţívání označení wellness. Ve většině 

případů se stává, ţe centrum uţívá jiné označení, neţ mu náleţí. V rámci České 

republiky existuje nespočet wellness center, fitness center a relaxačních center. Kromě 

velkých oficiálních center spousta ţivnostníků provozuje malá wellness centra, 

například ve svém penzionu. To v konečném důsledku ještě rozšiřuje konkurenci. 
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3.2. Marketingový průzkum 

První etapou byla samotná příprava na marketingový průzkum. Příprava probíhala 

v několika fázích, které spolu úzce souvisely, podmiňovaly se a navazovaly na sebe. 

Před zahájením průzkumu jsem  

 definovala hypotézy a problémy, které mají být řešeny 

 specifikovala potřebné informace 

Základní hypotézy, kterých bylo stanoveno celkem sedmnáct, jsou vyhodnoceny 

následovně: 

Spotřebitelé mají zájem o otevření: 

 posilovny 

 aerobního sálu 

 spinningového sálu 

 vnitřního minigolfu 

 kulečníku, šipek, pink ponku 

 sauny 

 solária 

 whirpool  

 masáţního salónu  

 baru  

 internetového koutu/kavárny 

 dětského koutku v rámci relaxačního centra 

Spotřebitelé nemají zájem o otevření: 

 sálu bikram jógy 

 stolního fotbalu  

 nové solné komory 

 centra pro redukci váhy 

 kuţelek 

 stolního fotbalu 

Stanovení těchto základních hypotéz a jejich přijetí či zamítnutí, mi pomohlo zjistit, o 

které sluţby mají spotřebitelé zájem.  
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Informace, které jsem získala provedeným marketingovým průzkumem, mi umoţnily:  

 Porozumět trhu, na kterém se chystá relaxační centrum působit. 

 Identifikovat příleţitosti, které se vyskytují nebo se mohou vyskytnout. 

 Formulovat, kterými směry se bude ubírat marketingová činnost a později 

hodnotit její výsledky. 

3.3. Průzkum trhu 

Ostrava jakoţto metropole Moravskoslezského kraje, je rozlohou třetím největším 

městem republiky s třetím největším počtem obyvatel. Je sloţena z 23 obvodů, které 

jsou pro lepší představu o jejich velikosti uvedeny v následující mapce.  

 

Obrázek 3: Mapa Ostravy 

(Zdroj:www.ostrava.cz) 

Výstavba relaxačního centra je plánovaná v městském obvodu Ostrava-Jih, který vznikl 

na katastru původně samostatných obcí Výškovice, Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou a 
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Dubina. Pro představu o počtu obyvatel na jednotlivé městské obvody slouţí následující 

tabulka. 

   Tabulka 3: Počet obyvatel městských částí Ostravy 

NÁZEV MĚSTSKÉHO 

OBVODU OSTRAVA 

POČET 

OBYVATEL 

Hošálkovice 1 566 

Hrabová 3 788 

Krásné Pole 2 522 

Lhotka 1 187 

Mariánské Hory a Hulváky 13 063 

Martinov  1 122 

Michálkovice 3 154 

Moravská Ostrava a Přívoz 41 815 

Nová Bělá 1 745 

Nová Ves 679 

Ostrava-Jih 114 372 

Petřkovice 3 019 

Plesná 1 309 

Polanka nad Odrou 4 776 

Poruba 70 602 

Proskovice 1 225 

Pustkovec 1 243 

Radvance a Bartovice 6 779 

Slezská Ostrava 21 477 

Stará Bělá 3 772 

Svinov 4 548 

Třebovice 1 871 

Vítkovice    8 038 

CELKEM OSTRAVA 313 672 

(Zdroj www.ovajih.cz) 

Obvod Ostrava-Jih je v současné době charakterizován jako nejlidnatější území Ostravy 

a tím i jako jedno velké sídliště, coţ dokazuje i přiloţená tabulka. Počet obyvatel tohoto 

obvodu se pohybuje kolem 114 000, coţ by jako samostatné město bylo páté největší v 

České republice. 
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Sportovní areály, bazény, hřiště nebo kurty nabízejí obyvatelům města i jeho 

návštěvníkům rozmanité moţnosti relaxace a odpočinku. Rekreační sportovci i 

profesionálové mohou vyuţít špičkové zázemí krytých bazénů, zimního i atletického 

stadionu. Na své si přijdou příznivci volejbalu, badmintonu, golfu, stolního tenisu, 

lyţování i bruslení. Ve městě se nachází: 

Tabulka 4: Počet sportovišť v Ostravě 

 AREÁL POČET 

sportovní hřiště 205 

Stadion 5 

Tělocvična 130 

zimní stadion 3 

koupaliště 5 

krytý bazén 11 

Sportovní klub 264 

jezdecký klub 15 

(Zdroj:www.ovajih.cz) 

3.4. Analýza konkurence 

Marketingový výzkum je systematická sbírka, analýza a interpretace informací pro 

marketingové rozhodnutí. Průzkum trhu je prováděn ze systematických důvodů, musí 

být prověřena obchodní příleţitost a musí být zredukováno obchodní riziko.[2] 

Důleţité je také vybrat správné zdroje, z kterých bude marketingový průzkum 

realizován. V dnešní době je asi nejvíce pouţívaným zdrojem internet, ze kterého jsem 

také čerpala. 

Konkurenty jsou firmy, které se snaţí uspokojit stejné potřeby stejných zákazníků a 

jejichţ nabídka je podobná. Pomocí internetu jsem si v Ostravě vyhledala objekty 

nabízející podobné sluţby a následně jejich výběr zúţila na ty, které se nachází 

v městské části Ostrava-Jih. Celkem se jich v této části nachází šest. Přičemţ tři moţné 

největší konkurenty jsem zavedla do schématu a porovnala nabízené sluţby.  

 Studio Unno: Václava Jiříkovského 282/44Ostrava  Dubina 

 CDU sport: Charvátská 734/10 Ostrava Výškovice 

 Studio Ridera sport: Závodní 2885/86 Ostrava Vítkovice 
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Obrázek 4: Nabízené sluţby 

(Zdroj:vlastní zpracování) 

Ze schématu, které porovnává nabízené sluţby konkurentů s budoucími sluţbami 

relaxačního centra, je zřejmé, ţe největším konkurentem je studio Ridera sport. 

Toto studio se nachází v městské části Ostrava Vítkovice. Od zamýšleného Relax centra 

je vzdálené 2,6 Km (jízda autem). 

Hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu, je kvalita nabízených sluţeb. Právě ta můţe 

cenu navýšit. Kvalita sluţeb Relax centra se samozřejmě bude pohybovat na vysoké 

úrovni. Přesto můţeme z uvedené tabulky vyčíst, ţe bude nabízet některé sluţby levněji 
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neţ konkurenti. Z hlediska cen se stává největším konkurentem opět studio Ridera sport 

spolu se studiem CDU sport. 

Tabulka 5: Srovnání cen s konkurencí (v Kč) 

NÁZEV 
RELAX 

CENTRUM 

RIDERA 

SPORT 

CDU 

SPORT 

UNNO 

SPORT 

OTVÍRACÍ DOBA  6:00-22:00 6:00-22:00 7:00-22:00 7:00-21:00 

CENÍK 

SAUNA  

(Kč za hod.) 
95,- 125,- 160,- 156,- 

SPINNING  

(Kč za hod.) 
85,- 85,- 70,- 79,- 

SOLARIUM  

(Kč za min.) 
7,- 10,- 9,- 12,- 

STOLNÍ TENIS 

(Kč za hod.) 
60,- 60,- 60,-  

POSILOVNA 

(jednorázový vstup) 
40,- 65,-  70,- 

MASÁŢE  

(cena se pohybuje) 
120,- 210,-  200,- 

MINIGOLF 

(jednorázový vstup) 
60,- 40,-   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5. Analýza zákazníků 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, ţe nejsilnější skupinou navštěvující posilovnu jsou 

muţi i ţeny ve věku 20 aţ 30 let. Návštěvnost začíná od teenagerů chlapci od 16 let, 

dívky od 18 – 19 let. Silnou skupinou je i kategorie 30 aţ 40 let. Důvodem zpravidla 

bývá zaneprázdněnost. U kategorie starších 40 let zájem rapidně klesá, návštěvnost je 

malá. Ţádný boom starších ročníků se neočekává, senioři posilovnu v podstatě 

navštěvují minimálně.  

Aerobní cvičení začínají navštěvovat dívky ve věku 14 – 15 let, nejsilnější skupinou je 

kategorie 15 – 30. To platí pro ţeny, muţi se na aerobních cvičeních vyskytují zřídka.  

Pro saunu platí, ţe nejsilnější kategorií jsou muţi i ţeny ve věku od 30 do 50 let. Saunu 

navštěvují často také muţi i ţeny ve věku 18 – 20 let. Saunu navštěvují rovněţ senioři, 

zpravidla individuálně. Zájem o saunování mají takéţ rodiny s dětmi.  
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Vířivku navštěvují spotřebitelé zpravidla skupinově. Nejsilnější kategorie je 18/20 – 

35/40.  

Se spinningem začínají ţeny ve věku 15 – 16 let. Nejsilnější kategorií je skupina 20 – 

30 let, velký zájem je také u skupiny 30 – 40 let. To platí pro ţeny, muţi navštěvují 

spinning sporadicky.  

O masáţe je největší zájem ve věkové kategorii od 30 do 50 let, a to jak u muţů, tak u 

ţen.  

Kulečník a šipky začínají hrát jiţ děti ve věku 13 a 14 let. Nejsilnější věkovou skupinou 

u biliardu jsou muţi ve věku od 20 do 30 let. O karambol je největší zájem ve skupině 

30 – 50 let. Silná skupina jsou i muţi 20 – 30 let.  

Solárium začínají navštěvovat dívky od věku 15/16. Nejsilnější skupinou jsou ţeny 18 – 

30 let. Silnou kupní sílu představují také muţi v této věkové kategorii.  

Pink ponk začínají hrát chlapci i dívky od věku 12/13 let. Tady je nejsilnější skupina 

relativně mladá, a to 12/13 – 20 let.  

O minigolf je zájem ve všech věkových kategoriích – od mládeţe přes náctileté, rodiny 

s dětmi aţ po seniory, kteří minigolf rádi navštěvují s vnoučaty.  

Nejčastější důvodem pro pouţití počítače u mladých ve věku kolem 12/13 – 20 je hraní 

her nebo návštěva chatu. Nejsilnější skupinou jsou mladí lidé ve věku 15 – 25 let, coţ 

jsou převáţně studenti, vyuţívají počítače pro internet, scanner, tisk a fax. Počítače 

navštěvují často také lidé 40 – 45 let, kteří si vyzvedávají emaily, hledají pomocí 

internetu práci nebo se seznamují.  

Tabulka 6: Analýza zákazníků 

AKTIVITA VĚKOVÁ KATEGORIE 

Posilovna 20-30 

Aerobik 15-30 

Sauna 30-50 

Spinning 20-40 

Masáţe  30-50 

Solárium 15-25 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6. Stanovení budoucího vývoje poptávky 

V Ostravě ţije přibliţně 313 000 stálých obyvatel a další desetitisíce zde mají dočasný 

pobyt z důvodu studia, práce atd. Uvědomuji si, ţe ne všichni tito obyvatelé jsou 

potenciální zákazníci, neboť jsou zde zahnuti i kojenci a starší populace. 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, ţe sportu v podobě wellness, fitness a relax se 

věnuje více neţ 30 % obyvatel. I přes uspěchanou dobu se lidé snaţí v poslední době 

najít si chvíli na relaxaci nebo sport. 

Předpokládám, ţe trend se bude nadále takto vyvíjet a sluţeb tohoto typu bude vyuţívat 

stále více lidí. V rámci obvodu Ostrava–Jih prognózuji pokrytí poptávky z více jak       

20 % (myšleno v zaběhnutém provozu). 

 

Graf 2: Věkové sloţení obyvatel Ostravy k 31.12.2008 

(Zdroj:ČSÚ) 
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3.7. Analýza pracovních sil 

Ostravsko patří k regionům s vysokou nezaměstnaností. V březnu roku 2009 bylo 

v okresu Ostrava evidováno 16 749 uchazečů o práci.  

Dle úřadu práce v Ostravě byl v tomto období nejvíce zájem o zaměstnání řidiče 

nákladních automobilů a tahačů, svářeče kovů a páječe, montáţního a manipulačního 

dělníka, dělníka nádvorní skupiny a montáţního dělníka v elektronice, svářeče kovů a 

páječe, zámečníka, zedníka, instalatéra, soustruţníka, montáţního dělníka motorů a 

pracovníka ochrany a ostrahy, obchodního zástupce, účetního, operátora do call centra a 

technika, konstruktéra, projektanta, programátora, lékaře, technika a kontrolora jakosti. 

Obor volnočasových aktivit není v rámci úřadu práce příliš poptáván, jak ze strany 

zaměstnavatelů, tak i uchazečů o práci. V oblasti relaxačních sluţeb dochází k plynulé 

migraci pracovníků. 

Na druhou stranu v  Ostravě není problém získat vhodné zaměstnance pro relaxační 

centrum, jelikoţ město je dosti velké a je zde dostatek kvalifikovaných pracovníků 

v tomto oboru. 

V Ostravě sídlí Ostravská univerzita, která v rámci pedagogické fakulty nabízí studijní 

obory tělovýchovného zaměření. Lukrativní je zvláště obor rekreologie, v jehoţ rámci 

studenti absolvují spoustu předmětů a certifikovaných kurzů zaměřených na fitness a 

relaxační aktivity. Absolventi, ale i studenti tělovýchovných oborů budou ideální 

kandidáti na pracovníky pro zajištění jednotlivých aktivit relaxačního centra. 

Pro úklid sociálních zařízení, šaten a ostatních prostor budou zaměstnány osoby s niţší 

kvalifikací, kterých je na Ostravsku taktéţ dostatek. 

Velký důraz bude kladen na výběr zaměstnance na pozici manaţera provozu. Ideální 

kandidát by měl mít nejen manaţerské schopnosti, ale musí se orientovat i ve sportovní 

tématice. 

Pro pozici správce PC budeme hledat brigádníka z řad studentů informační technologie. 

Dostupnost potenciálních brigádníků je velmi dobrá. 
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Graf 3:Vývoj nezaměstnanosti v Ostravě 

(www.portal.mpsv.cz) 

3.8.  SWOT analýza 

Je jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace vzhledem k 

vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace o silných i slabých 

stránkách, ale i o moţných příleţitostech a hrozbách. Cílem firmy by mělo být omezit 

slabé stránky, podporovat silné stránky, vyuţívat příleţitostí a pokoušet se zamezit 

hrozbám. Pouze tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebuje 

dostatek kvalitních informací z firmy i jejího okolí.[6] 

Pomocí SWOT analýzy se pokusím posoudit významnost faktorů z pohledu silných, 

slabých stránek a dále z pohledu příleţitostí a hrozeb.  
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Tabulka 7: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts) SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

S1. Nabídka vnitřního minigolfu W1. Horší viditelnost relaxačního 

centra (je uvnitř OC Závoří) 

S2. Komplexní nabídka sluţeb na jednom místě W2. Nový nesehraný tým 

pracovníků 

S3. Příznivé, konkurenceschopné ceny sluţeb W3. Nové wellness, fitness a relax 

centrum na trhu 

S4. Dostatek potencionálních vysoce kvalifikovaných 

pracovních sil 

W4. Spolehlivost strojů 

S5. Dostatek a široký výběr dodavatelů základního a 

pomocného materiálu, komponent, náhradních dílů a 

energií 

W5. Neustálé vzdělávání 

pracovníků 

S6. V oblasti reklamy, marketingu a propagace zázemí 

zkušených externích pracovníků 

 

S7. Výborná dopravní dostupnost relaxačního centra 

S8. Vlastní rozlehlé pracoviště 

S9. Kapitálové zázemí 

S10. Minimální míra závislosti na jednom dodavateli 

PŘÍLEŢITOSTI (Opportunities) HROZBY (Threats) 

O1. Konkurence na trhu T1. Konkurence - vstup nového 

konkurenta na trh 

O2. Zavádění nových technologií (např. u solárií, 

vířivek…) 

T2. "Měkké" řízení, neexistence 

porad, infotoků a řízení času 

O3. Moţnost rozšíření sluţeb v závislosti na změně 

poptávky sluţeb spotřebitelů 

T3. Málo agresivní prosazení na 

trhu 

O4. Doplnění mezery na trhu T4. Příchod konkurence na trh s 

novou sluţbou 

 T5. Prudké zvýšení cen 

materiálních vstupů (zvláště 

energií) 

T6. Daňová reforma (zvýšení 

DPH) 

T7. Pokles zájmu spotřebitelů o 

nabízené sluţby 

(Zdroj Vlastní zpracování) 

Vzhledem k tomu, ţe připravuji podnikatelský plán začínajícího podniku, který tedy 

ještě neexistuje a nemá tak za sebou ţádnou historii, můţu popsat pomocí SWOT 

analýzy pouze ty oblasti, které jsou mi známy, popřípadě ty, které dokáţu přibliţně 

odhadnout. 
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4. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se zabývá některými klíčovými oblastmi zaloţení a řízení podniku. 

4.1. Forma podnikání 

Podnikání v oblasti realitní činnosti jsem se rozhodla vykonávat jako fyzická osoba 

formou ţivnostenského listu. Tato činnost patří do ţivností vázaných, u kterých zákon 

vyţaduje odbornou způsobilost (viz příloha č. 1 a č. 2).  

Podnik řídí a zastupuje podnikatel, který ručí celým svým jměním v podniku a osobním 

majetkem.  

K podnikání je tedy zapotřebí ţivnostenský list, který je vydán na příslušném 

ţivnostenském úřadě v krátké době při splnění podmínek: 

 Osoba musí být starší 18 let s plnou právní způsobilostí, musí se prokázat 

občanským průkazem 

 Je osobou bezúhonnou, prokáţe se výpisem z rejstříku trestů 

 Zaplacení správního poplatku 1000,- Kč 

Na ţivnostenském úřadě si současně poţádám o přihlášení k platbám finančnímu úřadu, 

správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. 

4.2. Charakteristika objektu 

Budova OC Závoří byla postavena v 80. letech jako komplexní nákupní centrum, ve 

kterém se nacházely sluţby jako: řeznictví, zelenina, pošta a potravinový řetězec 

Delvita. 

4.3. Lokalita objektu  

Vybraný objekt se nachází na ulici Výškovická 3085/2, Ostrava-Jih ve dvoupatrové 

budově, která je součástí komplexu obchodního centra Závoří. Toto obchodní centrum 

se skládá ze dvou samostatných budov, které jsou propojeny mostem, jeţ vede nad 

místní komunikací (viz příloha č. 3). 
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Obrázek 5: Lokalita objektu 

(Zdroj www.smapy.cz) 

V prostorech se v minulosti nacházela prodejna obchodního řetězce Delvita, která 

zkrachovala v důsledku vysokých cen, nízké kvalitativní úrovně výrobků a vysoké 

konkurence, kterou byly diskontní prodejna Lidl, obchodní centrum Avion Shopping 

park, supermarket Kaufland.  

Prodejna zde sídlila od roku 1996 do 2002, kdy byla její působnost přemístěna. Od té 

doby byly prostory nevyuţity.  

4.4. Dopravní dostupnost 

Jak je vidět z obrázku č.6, zastávky městské hromadné dopravy jsou umístěny pár metrů 

od objektu, coţ nám přináší velkou výhodu. 

Autobusem linka č. 36, 57 na zastávku Karpatská 

Tramvají linka č. 2, 7, 13 na zastávku Karpatská 

4.5. Propagace 

Aby se dostala působnost relaxačního centra na trhu sluţeb do podvědomí spotřebitelů, 

je nutné zvolit určitou komunikační cestu, kterou se toho dosáhne. K oslovení 
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spotřebitelů se umístí propagační letáky na tramvajové a autobusové zastávky 

v městském obvodu Ostrava-Jih a v centru města. Celkem se bude jednat o vylepení 100 

letáků po dobu pěti týdnů.  

Dále navrhuju vyrobení velkých billboardů, kdy jeden bude umístěn na stěně před 

vchodem do relaxačního centra ze strany tramvajové zastávky. Další bude vysílat na 

billboardové ploše ze strany parkoviště pro zákazníky. Dva billboardy ve zmenšené 

podobě budou viset na zábradlí spojovacího mostu mezi budovami, a to z kaţdého 

směru jízdy.  

Jako významný komunikační kanál bude zvolena reklama prostřednictvím rádia Čas. 

Vysílací ceny jsou příznivé a na základě výzkumu týdenní poslechovosti provedeného 

STEM/MARK-MEDIAN, SKMO - Rádio Projekt pro kategorii 12-79 let za období 

1.1.2009 - 30.6.2009 bylo zjištěno, ţe vysílanou reklamou na rádiu Čas je moţné oslovit 

aţ 429 000 posluchačů ve věku 12-79 let za týden. Rádio Čas poslouchá kaţdý den 

230.000 posluchačů ve věku 12-79 let. Posluchač Radia Čas stráví kaţdý den 255 minut 

poslechem své oblíbené stanice. Navrhuji zvolit vysílání 1x v hodině v čase od 7 do 21 

hodin po dobu jednoho týdně. Za týden proběhne celkově 98 reklamních spotů. 

S rádiem bude moţno dále spolupracovat a provádět reklamu výměnou za poukázky na 

čerpání sluţeb posluchačů a zaměstnanců. Jelikoţ tato forma reklamy i přes oslovení 

vysokého počtu spotřebitelů, představuje velký náklad, je nutné působení reklamy po 

určité době od jejího vysílání vyhodnotit a zjistit, zda je vynakládání financí na tento 

druh reklamy přínosem.  

Dále bude probíhat inzerce v novinách Moravskoslezský deník a novinách Ostrava-Jih. 

Kromě toho je potřeba nechat vyrobit firemní propisky, vizitky a firemní trička 

Doporučuji také pořízení nástěnných hodin do prostoru s firemním logem  

Nad vchod do relaxačního centra ze strany tramvajové zastávky doporučuji umístit 

reklamní svítící panel. 



46 

 

4.6. Marketingová strategie 

Cílem marketingové strategie můţe být buď dosáhnutí potlačení konkurence při stabilní 

nebo klesající poptávce nebo expanze na trh při zachování trţního podílu. Proto je 

moţné se zaměřit dvěma směry – na zvýšení trţního podílu na úkor konkurence nebo na 

expanzi a rozšíření existujícího trhu. 

Doporučuji pouţít kombinaci obou typů strategie. Celkově konkurenční výhoda spočívá 

v komplexnosti a ucelenosti poskytovaných sluţeb na jednom místě.  

Marketingové cíle 

Krátkodobé   

 dostat se do podvědomí spotřebitelů 

 provést úspěšnou počáteční marketingovou kampaň 

Střednědobé   

 dosáhnout stoprocentní návštěvnosti v osmém měsíci 

 dosáhnout pokrytí trhu z předpokládaných 30 procent 

Dlouhodobé  

 dosáhnout zvýšení pokrytí trhu – vytyčený cíl je 30% 

 vést kvalitní marketingovou kampaň  

Marketingová strategie 

 Zaměřit se na dívky od 14-15 let, aby s fitness aktivitami začaly dříve. 

 Vţdy by měl být k dispozici trenér, který dokáţe vhodně nakombinovat 

tréninkový program tak, aby měl návštěvník ze cvičení radost a dosahoval 

maximálních moţných výsledků 

 Měl by být veden profesionální dětský koutek – zdánlivě maličkost, ale dokáţe 

přilákat spoustu maminek, které by si rády zacvičily, ale nemají hlídání pro své 

ratolesti.  

 Z výzkumu vyplynulo, ţe i spotřebitelé v důchodovém věku z okolí mají zájem 

navštěvovat cvičení v rámci relaxačního centra, cvičení pro seniory - zaměřit 

pozornost také na ně, aby rozšířili svůj zájem i na další aktivity jako je minigolf, 

sauna, internet… 

 Vytvoření komunikační strategie a nástrojů podpory prodeje. 
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 Provést rekonstrukci tak, aby mělo relaxační centrum i bezbariérový přístup a 

mohli jej bez potíţí navštěvovat i handicapovaní spotřebitelé. 

 Vytvářet nové vhodné prostředky pro kontakt s médií a plány jejich vyuţití. 

 Podporovat prodeje i formou organizovaní akcí a soutěţí na neprofesionální 

úrovni. 

 Vyuţít moţnosti ploch v relaxačním centru a nabídnout je k pronájmu pro 

reklamu. 

 Investovat, protoţe není nic horšího neţ staré opotřebované a rozbité stroje, 

potrhaný koberec, šatny a sociální zařízení v odpudivém stavu, je to špatný 

signál pro zákazníky. 

  



48 

 

4.7. Nabízené sluţby 

V budoucím relaxačním centru se budou nacházet tyto sluţby: 

 fitness centrum 

 spinning 

 tělocvičnu 

 masáţe 

 aerobní sál 

 posilovna 

 solária 

 saunu s bazénkem 

 vířivky 

 prostory pro minigolf 

 dětský koutek 

 bar  

 kulečník 

 šipky 

 pink ponk 

 počítačový kout 

4.8.  Návrh organizačního uspořádání 

Relaxační centrum by mělo v rámci strategie struktury definovat základní a zcela jasné 

ideje a pravidla, které by měli zaměstnanci akceptovat a ztotoţnit se s nimi. Kaţdý 

zaměstnanec má v hierarchii podniku nějakou pozici, daleko důleţitější je však jeho 

odpovědnost. Zaměstnanci si musí uvědomovat svou odpovědnost v podniku a 

rozhodovat se v souladu s touto odpovědností. 

Vůdčí osobnosti jsou zaměstnanci se silným vlivem, kteří ovlivňují chování ostatních 

zaměstnanců.  

Týmová spolupráce znamená, ţe si zaměstnanci musí uvědomit, ţe úspěch či neúspěch 

jejich činnosti je vţdy záleţitostí celého týmu. Týmová spolupráce musí být 

preferována před individualistickými cíli. 
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4.8.1. Organizační struktura 

 

Obrázek 6: Organizační struktura relaxačního centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Toto zjednodušené organizační schéma je přiloţeno proto, aby byl zřejmý systém 

podřízenosti a zodpovědnosti jednotlivých členů podniku. Přičemţ externí a interní 

oddělení se dále člení. 

Externí : bar, masáţe, externí ekonom 

Interní: recepce (šipky, kulečník, stolní tenis, minigolf, solárium, internet), dětský 

koutek, posilovna, tělocvična (tanec, aerobik, jóga, cvičení), spinning, sauna, vířivka 

 

MAJITEL 

Majitel má výsadní právo rozhodovat o veškerých záleţitostech chodu společnosti. Na 

provozu těchto zařízení se ovšem přímo nepodílí. Jeho prioritou je výběr 

kvalifikovaného, schopného a zkušeného manaţera provozu na základě výběrového 

řízení.  
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ODDĚLENÍ

UKLÍZEČKA
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MANAŢER PROVOZU 

Jeho náplní práce je celkový chod kanceláře, komunikace s úřady, objednávky 

související s fungováním Relax centra, komunikace se správou budovy, popřípadě 

zajišťování nutných oprav či revizí. Komunikuje s externím ekonomem, eviduje 

docházku. Má na starost oblast personalistiky především administrativní část. Z funkce 

manaţera provozu vyplývají následující práva a povinnosti: výběr zaměstnanců, řešení 

krizových situací, delegování pravomocí a odpovědností, kontrola rozpočtu, zajištění 

dodavatelů, vytvoření harmonogramu sluţeb a provozních řádů, pracovních směn a 

systému kontroly zaměstnanců. Důleţitým úkolem je zabezpečení spolupráce mezi 

jednotlivými pracovníky tak, aby byl zajištěn plynulý chod relaxačního centra.  

SPRÁVCE SÍTĚ 

Správce sítě zhotoví software na míru. Jeho běţná náplň práce zahrnuje správu systémů 

a databází společnosti, údrţbu a aktualizaci hardware a software, nastavování a údrţbu 

systémů přenosu dat, tvorbu, údrţbu a aktualizaci webových stránek, údrţbu a správu 

PC, sítě a programů.  

UKLÍZEČKA 

Zabezpečuje úklid a udrţování čistoty ve veškerých prostorách Relax centra. Tuto práci 

provádí v provozní době Relax centra. Vzhledem k tomu, ţe musí zajistit čistotu a 

pořádek v celém objektu, má neomezený přístup do všech místností.  

RECEPCE 

Recepční zajišťují plynulý chod recepce, osobně komunikují s příchozími klienty, 

vyřizují telefonické a elektronické objednávky na všechny sluţby Relax centra, podávají 

veškeré informace týkající se sluţeb Relax centra. Tato pozice také zahrnuje obsluhu a 

organizování časového harmonogramu všech počítačů pro návštěvníky a vedení 

pokladny. V prostorách recepce budou pracovat tři recepční na hlavní pracovní poměr a 

dále 3 pomocné recepční, které budou zaměstnány na dohodu o provedení práce. 

DĚTSKÝ KOUTEK 

Hlídání dětí v dětském koutku zajišťuje vychovatelka, která má vzdělání pedagogického 

či zdravotního směru nebo praxi s dětmi nebo tento obor studuje. Pracovnice dětského 

koutku zodpovídá za pitný reţim a hygienu dětí. Její náplní je pro ně vytvářet program a 

zábavu.  
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TĚLOCVIČNA 

Tělocvična je k dispozici pro tanec, aerobik, jógu a cvičení. Kaţdá z těchto aktivit je 

zajištěna lektory, kteří se specializují na konkrétní druh činnosti. Jednotliví lektoři mají 

příslušné certifikáty a oprávnění k vykonávání této práce. Cvičení a jógu bude dle 

týdenního rozvrhu zajišťovat jeden pracovník. Čakrový tanec a břišní tance zajišťuje 1 

brigádník, další dva taneční instruktoři budou vést hodiny Salsy. Na aerobní cvičení 

bude potřeba 1 instruktor aerobiku, 1 instruktor aerobiku PROFI + 4 neprofesionální 

lektoři.  

SPINNING  

Instruktoři spinningu profi mají certifikaci na stupeň STAR 1, která je nezbytným 

předpokladem pro dobré vedení lekcí. Vzhledem k velikosti a vytíţenosti spinningové 

místnosti se denně vystřídá 8 instruktorů. 

POSILOVNA 

V posilovně bude nepřetrţitě přítomen pracovník Relax centra, který bude dozírat na 

bezpečnost klientů. Zároveň bude působit jako osobní trenér. Tuto pozici budou 

provádět pracovníci, kteří budou pracovat na ţivnostenský list a pracovní dobu si mezi 

sebou rozdělí.  

OBSLUHA RELAX CENTRA 

Obsluha vířivky, sauny a solária zabezpečuje a udrţuje pořádek v těchto místnostech 

během provozní doby. Monitoruje teplotu a prostředí v sauně, podle potřeby uvádí do 

provozu vířivku. Zároveň seznamuje hosty s její manipulací. Dále má na starost 

předávání čistých a odebírání pouţitých ručníků a prostěradel návštěvníkům. Z pozice 

také vyplývá obsluha klientů, vydávání pomůcek a potřeb pro minigolf, šipky, stolní 

tenis a kulečník, vysvětlování principů her, tipy na zlepšení, drobná údrţba jednotlivých 

zařízení, dohled na jejich nepoškozování. Obsluhu Relax centra budou vykonávat 2 

pracovníci, kteří budou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr.  

BAR 

Tento bar je v pronájmu. Jeho majitel si provoz, zařízení a zaměstnance baru obstarává 

sám v souladu s provozním řádem relaxačního centra.  
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MASÁŢE 

Prostory, kde budou masáţe vykonávány, si budou maséři pronajímat. Tudíţ nejsou 

přímo podřízeni vedoucímu provozu. Organizaci práce i veškeré záleţitosti týkající se 

klientů a výkonu sluţeb si zajišťují sami. Maséři samozřejmě musí prokázat svou 

odbornost a povolení k ţivnosti.  

EXTERNÍ EKONOM  

Ekonomické záleţitosti jako jsou správa financí (vedení kompletního účetnictví) a mezd 

zajišťuje externí ekonom firmy KLM Consulting, s.r.o. Veškeré podmínky spolupráce 

jsou zachyceny ve smlouvě. 

4.8.2. Komunikace mezi zaměstnanci  

 

Obrázek 7:Komunikace mezi zaměstnanci relaxačního centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.9. Potřeba pracovních sil 

Tabulka 8: Potřeba pracovních sil 

Zaměstnanec hlavní pracovní 

poměr 

vedlejší 

pracovní 

poměr 

brigádník/externí 

pracovník 

vedoucí provozu 1 0 0 

externí ekonom 0 0 1 

správce sítě 0 0 1 

Uklízečka 0 2 0 

Recepční 3 0 3 

hlídání dětí 0 0 3 

cvičitel/ka 1 0 0 

lektor/ka jógy 1 0 0 

lektor/ka tance 0 0 3 

lektor/ka aerobiku 2 0 4 

instruktor/ka spinningu 3 0 5 

dozor v 

posilovně/trenér 

0 0 3 

obsluha Relax centra 2 0 0 

Celkem 13 2 23 

  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V rámci relaxačního centra bude potřeba mít pracovníky, kteří budou zajišťovat 

administrativní část, dále pracovníky zajišťující chod aktivit, pracovníky na úklid a 

pracovníky, kteří budou zpracovávat finanční záleţitosti relaxačního centra a jeho 

marketing. Pro obsluhu baru bude potřeba zaměstnat vedoucí a servírky. Zajištění těchto 

pracovníků bude v reţii pronajímatele baru. 

4.10. Získávání pracovních sil 

Potenciální pracovníci relaxačního centra budou oslovování nabídkou práce 

uveřejněnou v tisku, na internetu a prostřednictvím letáků umístěných v prostorách 

vysokých škol v Ostravě. Inzeráty budou uveřejněny v Avízu, v Moravskoslezském 

deníku, na internetových portálech www.sprace.cz., www.jobs.cz, www.prace.cz, 

www.profesia.cz, www.jobpilot.cz, www.doprace.cz, www.kariera.cz, a www.avizo.cz 

http://www.sprace.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.profesia.cz/
http://www.jobpilot.cz/
http://www.doprace.cz/
http://www.kariera.cz/
http://www.avizo.cz/
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4.11. Očekávané náklady na mzdy 

Tabulka 9: Náklady na mzdy, hlavní pracovní poměr 

STÁLÍ ZAMĚSTNANCI – HLAVNI PRACOVNÍ POMĚR 

pracovní místo superhrubá mzda 

Vedoucí 30 375 Kč 

Recepční 22 950 Kč 

Obsluha 16 740 Kč 

Obsluha solária, sauny, vířivky 16 200 Kč 

CELKEM 165 105 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Hlavním pracovním poměrem se dle právní úpravy rozumí pracovní poměr, který je 

sjednán na stanovenou týdenní pracovní dobu. Počty potřebných zaměstnanců pro 

hlavní pracovní poměr, jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 10: Náklady na mzdy, zkrácený úvazek 

PRÁCE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 

pracovní místo superhrubá mzda poznámka 

hlídání dětí 9 450 Kč úvazek 100 hod měsíčně (70kč/hod) 

Uklízečka 10 125 Kč úvazek 150 hod měsíčně (50Kč/hod) 

CELKEM 48 600 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Práce na zkrácený úvazek je jedním z nejvyuţívanějších forem alternativních úvazků. 

Tento druh zaměstnání často vyuţívají zaměstnanci k zajištění vedlejšího příjmu mimo 

svůj hlavní pracovní poměr. Počty potřebných zaměstnanců od kterých se odvíjí 

celkové náklady na mzdy jsou uvedeny v tabulce  8. 

Tabulka 11: Náklady na mzdy, dohoda o provedení práce 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

pracovní 

místo 

odměna Odměna 

celkem 

za měsíc 

poznámka 

pomocná 

recepční 

70Kč/hod 8 400 Kč na pozici pomocné recepční se budou 

střídat 3 stálé brigádnice; jejich pomoci 

bude potřeba 5 hod denně v pracovním 

týdnu a 7 hod denně o víkendu 

CELKEM 8 400 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 12: Náklady na mzdy, práce na ŢL 

PRÁCE NA ŢL 

pracovní 

místo 
odměna 

odměna 

celkem za 

měsíc 

poznámka 

trenér 80 Kč/hod 34 800 Kč 

trenér bude přítomný po celou dobu denní 

provozní doby fitness; pracovní dobu si 

mezi sebou rozdělí 5 brigádníků, kteří 

budou pracovat na ŢL 

instruktor 

aerobiku 
100Kč/hod 16 400 Kč 

z celkového počtu 284 hod měsíčně 

odcvičí instruktoři 164 hod, pracovní dobu 

si meze sebe rozdělí 4 brigádníci 

instruktor 

aerobiku 

PROFI 

200kč/hod 24 000 Kč 

z celkového počtu 284 hod měsíčně 

odcvičí instruktoři PROFI 120 hod, 

pracovní dobu si mezi sebe rozdělí 2 

PROFI instruktoři 

instruktor 

spinningu 
100Kč/hod 18 000 Kč 

z celkového počtu 312 hod měsíčně 

odcvičí instruktoři 180 hod; pracovní dobu 

si meze sebe rozdělí 5 brigádníků 

instruktor 

spinningu 

PROFI 

200kč/hod 26 400 Kč 

z celkového počtu 312 hod měsíčně 

odcvičí instruktoři PROFI 132 hod, 

pracovní dobu si mezi sebe rozdělí 3 

PROFI instruktoři 

Správce PC 70Kč/hod 2800 Kč úvazek 40 hod měsíčně 

Celkem 122 400 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.12. Materiálové vstupy 

Při identifikaci materiálových vstupů byl proveden jejich rozbor a soupis. Náklady na 

materiální vstupy tvoří značnou část celkových nákladů. Proto jsem se pokusila 

identifikovat pokud moţno co nejvíce z nich. Snaţila jsem se tak předejít vzniku 

situace, kdy by jejich špatné posouzení mohlo negativně ovlivnit výsledek celé studie a 

mít tak za následek buď zamítnutí projektu, nebo objevení nečekaných nákladů 

v průběhu realizace a s tím spojené starosti o zajištění dalšího kapitálu. I zdánlivé 

maličkosti mohou v konečné fázi při pořízení jejich většího mnoţství zvýšit náklady o 

desetitisíce.  

Identifikovala jsem následující materiální vstupy: 

 Základní materiál (stroje a řízení) 

 Pomocný materiál (chemikálie, desinfekce…)  
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 Komponenty a náhradní díly (trubice do solária, náhradní díly k posilovacím 

strojům, ţárovky) 

 Energie (elektřina, voda, teplo) 

Relaxační centrum musí mít také určitý objem tzv. pohotovostních zásob. Tyto zásoby 

budou nakoupeny současně s prvotní objednávkou a započítány do pořizovací ceny. 

Pohotovostními zásobami myslím zásoby, které budou pouţity při zničení nebo 

poškození základního a pomocného materiálu nebo při jejich náhlém vyčerpání. Mimo 

pohotovostních zásob bude mít relaxační centrum dále zásoby pro běţný provoz.  

Volba základních materiálních vstupů úzce souvisí s volbou dodavatelů. Při identifikaci 

je potom dobré kontaktovat některé potenciální dodavatele a oslovit je, aby mi stanovili 

finanční nabídku.  

Při výběru dodavatelů bylo nutné zohledňovat také několik důleţitých faktorů, které 

bylo třeba vzít v úvahu.  

Mezi podstatné faktory patřily: 

 Dostupnost 

 Moţnost substituce 

 Vzdálenost 

 Míra rizika 

 Cenová úroveň 

Dostupnost 

Dostupnost základního materiálu, ale i materiálu pomocného, komponent, náhradních 

dílů a energií je velmi dobrá. V České republice existuje velké mnoţství firem, které se 

zaměřují na prodej vybavení wellness, fitness a relaxačních center. Také dostupnost 

energií je dostačující. 

Moţnost substituce 

Existuje velké mnoţství firem, které nabízí stejné zboţí (jak domácí, tak i zahraniční), a 

proto v případě neúspěchu objednávky u jednoho dodavatele je moţno zboţí objednat 

odjinud. V případě pomocného materiálu je moţné zboţí nakoupit v Ostravě a blízkém 

okolí a ve všech případech je moţnost substituce jiným druhem zboţí. 
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Vzdálenost 

Při volbě dodavatelů jsme vybírali z nabídky po celém území ČR. Vzhledem k objemu 

objednávek od jednotlivých firem odpadnou ve většině případů náklady spojené 

s dopravným.  

Míra rizika 

Při pořízení a dodávkách základního materiálu, pomocného materiálu, komponent a 

náhradních dílů je míra rizika jejich nedodání velmi malá. Jelikoţ existuje dostatečné 

mnoţství dodavatelů v tomto oboru, je vţdy moţnost pořídit materiál u náhradního 

dodavatele. 

V případě dodávek energií je míra rizika taktéţ malá. Pokud budou dodrţovány 

smlouvy, nebudou mít dodavatelé důvod, proč energie nedodávat. Stát by se mohlo jen 

v případě ţivelné katastrofy, ale i tady je míra rizika velmi malá. 

Cenová úroveň 

Cena pořízení materiálových vstupů se promítá do výrobních nákladů. Pojí se současně 

i s kvalitou materiálových vstupů. Při identifikaci základního materiálu, pomocného 

materiálu, komponent a náhradních dílů jsem vybírala vysoce kvalitní zboţí, které nejen 

ţe desingově lépe vypadá neţ zboţí levné, ale i vzhledem k pouţitým výrobním 

materiálům déle vydrţí a celkově je odolnější. Náklady materiálových vstupů 

uvedených v tabulce nejsou definitivní. Konečná suma bude niţší, jelikoţ 

z předběţného jednání s dodavateli vyplynulo, ţe při velkých objemech objednávek 

jsou ochotni poskytnout slevy v rozmezí 5-20%. Slevy však budou řešeny aţ při 

případném uzavření smluv. 
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4.12.1. Celkové náklady materiálových vstupů 

Celkové náklady materiálových vstupů základního materiálu pomocného materiálu, 

komponent a náhradních dílů (včetně pohotovostních zásob). 

Tabulka 13: Náklady materiálových vstupů 

ZAŘÍZENÍ CENA V Kč 

MINIGOLF 439 432 

SOLÁRIUM 891 621 

KULEČNÍK 247 111 

PINK PONK  19 960 

ŠIPKY  38 983 

MASÁŢE  59 888 

VÝŘIVKA 374 204 

SAUNA 347 356 

SPINNING 434 150 

AEROBIK 77 106 

POSILOVNA 1 733 447 

POČÍTAČE 330 235 

DENNÍ MÍSTNOST 330 235 

SKLAD 46 611 

DĚTSKÝ KOUTEK 22 882 

RECEPCE 97 276 

ŠATNY 288 390 

KANCELÁŘ PROVOZNÍ  46 030 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  78 811 

DALŠÍ  12 195 

CELKEM   5 662 973  

Z toho pohotovostní zásoby 11 157    

Pozn. Ceny jsou vč. DPH 

(Zdroj Vlastní zpracování) 

4.13. Odhad nákladů správní reţie 

Náklady na pokrytí správní reţie jsou poloţky nákladů související s řízením a správou 

firmy, vznikajících na vyšší organizační úrovni (mimo stavbu). Jsou to náklady spojené 

především s činností útvarů zajištujících správní řízení a technický servis pro výrobní  

a nevýrobní činnost firmy. Jsou to např. odpisy správních budov, platy řídících 

pracovníků, poštovné, telefonní poplatky, pojištění, náklady na informatiku, počítače 

administrativních pracovníků, náklady na personalistiku, účetnictví, audit, daň z příjmu, 

finanční náklady - úroky, náklady na vzdělání zaměstnanců apod. 
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    Tabulka 14: Odhad nákladů správní reţie 

 POLOŢKA Kč/měs. ks Celkem(v Kč) 

Telefony 

mobil manaţer 

provozu 653 1 653 

  mobil recepce 226 2 452 

  pevná linka 890 1 890 

Pošta   200 1 200 

plat manaţera 

provozu   22 500 1 22 500 

externí ekonom   30 000 1 30 000 

náklady na 

informatiku       0 

  internet 1 426 1 1 426 

náklady na 

personalistiku         

  podání inzerátů 1 200 1 1 200 

Reprezentace   1 000 1 1 000 

kancelářský materiál   1 000 1 1 000 

kopírovací sluţby   500 1 500 

Daň       0 

  z nemovitosti 19 800 1 19 800 

Pojištění       0 

  

proti ţivelným 

pohromám 1 925 1 1 925 

  

za škody způsobené 

provozem 2 500 1 2 500 

CELKEM      84 046 Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.14. Investiční náklady projektu 

Souhrn všech nákladů kapitálového charakteru, jeţ je nutné vynaloţit na vybudování 

jednotky poskytující sluţby a zabezpečení jejího provozu. Jedná se o, poplatky úřadům, 

náklady na stavební úpravy a rekonstrukci, vybavení, nábor pracovních sil a marketing. 

   Tabulka 15: Investiční náklady 

PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 

Rekonstrukce + stavební úpravy 5 294 932Kč 

Náklady na vybavení 5 662 973Kč 

Marketing 222 562Kč 

Celkové investiční náklady 11 180 467Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.15. Provozní náklady 

Jsou to celkové náklady na zajištění běţného chodu společnosti. Zahrnují se sem osobní 

náklady (mzdy na zaměstnance, sociální a zdravotní odvody…), poplatky za energie, 

likvidaci odpadů. Jejich součástí je také vyčíslená spotřeba materiálu, náklady na 

údrţbu, prádelna a nákup materiálu a vybavení, správní reţie, náklady na marketing, 

daně, pojištění a odpisy.  

  Tabulka 16: Provozní náklady 

ROČNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 

  1. ROK 2. ROK 3. ROK 

Osobní náklady 4 134 060 Kč 4 134 060 Kč 4 134 060 Kč 

Osobní náklady, 

rezerva 

0 Kč 0 Kč 620 100 Kč 

Energie 545 679Kč 545 680Kč 545 680 Kč 

Odpady 227 328 Kč 227 328Kč 227 328 Kč 

Spotřeba materiálu 333 192 Kč 333 192Kč 333 192 Kč 

Nákup materiálu 0 Kč 113 259 Kč 283 148 Kč 

Správa 73 452 Kč 73 425 Kč 73 425Kč 

Reklama 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 

Daně 237 600 Kč 237 600 Kč 237 600 Kč 

Pojištění 53 100 Kč 53 100 Kč 53 100 Kč 

Clekem 6 104 411 6 217 644 6 837 644 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

4.16. Trţby 

Hlavní sloţkou výnosů podniku jsou trţby. Jsou hlavním finančním zdrojem, který 

slouţí k úhradě jeho nákladů. Předpokládané trţby jsem stanovila na základě odhadu a 

také podle zkušeností konkurence. Předpoklad trţeb při 100 % návštěvnosti je  

20 011 251 Kč/rok. V prvním roce jsou trţby očekávány niţší, a to po dobu prvních osmi 

měsíců provozu. 
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Tabulka 17:Předpokládané trţby v prvním roce 

 

OPTIMISTICKÝ ODHAD REÁLNÝ ODHAD 

Měsíc Návštěvnost  Trţby v Kč Návštěvnost  Trţby v Kč 

LEDEN 30% 500 281 20% 333 521 

ÚNOR 35% 585 661 20% 333 521 

BŘEZEN 40% 667 041 25% 416 901 

DUBEN 40% 667 041 25% 416 901 

KVĚTEN 45% 750 421 30% 500 281 

ČERVEN 60% 1 000 562 45% 750 422 

ČERVENEC 50% 833 802 40% 667 042 

SRPEN 50% 833 802 40% 667 042 

ZÁŘÍ 60% 1 000 562 45% 750 422 

ŘÍJEN 70% 1 167 322 50% 833 802 

LISTOPAD 80% 1 334 083 55% 917 182 

PROSINEC 85% 1 417 463 55% 917 182 

CELKEM 10 758 041 7 504 218 

(Zdroj Vlastní zpracování) 

Návštěvnost v prvním roce bude ovlivněna zejména tím, ţe se jedná o nový podnik na 

trhu, který nemá veřejnost ještě ozkoušený. Pokles návštěvnosti v letních měsících je 

přikládán odjezdu na dovolené. Naopak vzestup v posledních měsících roku je ovlivněn 

nejen návratem z letních dovolenek, ale také blíţícími se Vánoci a nakupování 

dárkových poukazů a pernamentek.  

 

NÁKLADY/TRŽBY CELKEM 

Tabulka 18: Celkové trţby a náklady 

ROK 1. ROK 2. ROK 3. ROK 

NÁKLADY CELKEM 6 104 441 6 217 671 6 388 180 

Trţby 10 758 041 16 842 796 17 343 076 

Pronájem baru 540 000 540 000 540 000 

Pronájem masáţních prostor 62 400 62 400 62 400 

PŘÍJMY CELKEM 11 360 441 17 445 196 17 945 476 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Veškeré předpokládané trţby a náklady jsou vypočteny na tři roky dopředu. Ţivotnost 

projektu je sice očekávána déle neţ tři roky, ale vzhledem k velikosti projektu by delší 

prognózy byly zkreslené a ztratily by tím tak na objektivnosti. 
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Dalším faktorem, který se velice těţko dá odhadnout je objem pořizovacích nákladů na 

materiál a vybavení v dalších letech. Nedá se posoudit, jaká bude ţivotnost strojů a 

zařízení při tak velké návštěvnosti, která je očekávána, dále není vyloučen nástup 

nových technologií a bude tedy záleţet na konečném rozhodnutí, zda jít s dobou a 

zařízení obnovit. 

4.17. Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu je stav, kdy objem prodejů realizovaných podnikem nepřináší zisk, 

ale zároveň nevede ke ztrátě. Bod zvratu nám v našem případě ukazuje, kolik procent 

musí dosáhnout návštěvnost, aby trţby pokryli veškeré náklady.  

Tabulka 19: Pomocná tabulka pro grafické vyjádření bodu zvratu 

NÁVŠTĚVNOST CELKOVÉ 

TRŢBY(v Kč) 

FIXNÍ NÁKLADY 

( v Kč) 

CELKOVÉ 

NÁKLADY (v Kč) 

0% 0 11 180 467 1 118 0467 

10% 2 001 125 11 180 467 1 179 0911 

20% 4 002 250 11 180 467 1 240 1355 

30% 6 003 375 11 180 467 1 301 1799 

40% 8 004 500 11 180 467 1 362 2243 

50% 10 005 625 11 180 467 1 423 2687 

60% 12 006 750 11 180 467 1 484 3131 

70% 14 007 875 11 180 467 1 545 3575 

80% 16 009 000 11 180 467 1 606 4019 

90% 18 010 395 11 180 467 1 667 4463 

100% 20 011 251 11 180 467 1 728 4908 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V prvním roce podnikání dosáhne společnost bodu zvratu asi při 80%. Je to velmi 

vysoká hodnota, nicméně je nutné uvědomit si to, ţe v prvním roce jsou vysoké náklady 

na vybavení provozovny a v dalších letech uţ se tato hodnota bude pohybovat v niţších 

hodnotách. 

4.18. Finanční hodnocení projektu 

Z provedené studie vyplynulo, ţe realizace tohoto projektu je finančně dosti náročná. 

Přesto je výhoda na naší straně neboť jiţ vlastníme prostory, pro provozování 

podnikatelské činnosti. Z toho důvodu nám odpadnou náklady spojené s koupí 

vhodného objektu nebo s placením pronájmu.  

Další výhodou je forma financování pomocí business angel. Tento business angel je 

blízkým rodinným příbuzným a je ochoten poskytnout nejen potřebný kapitál, ale také 

důleţité know- how z praxe.  

Je však nutné myslet i na případ kdyby podnikatelská činnost nebyla zisková. V této 

situaci je nevyhnutelné vymyslet alternativní řešení. Navrhuji proto, aby za těchto 

Graf 4: Bod zvratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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okolností byli některé prostory relaxačního centra přebudovány na komerční a následně 

pronajímány za tímto účelem. Díky tomuto pronájmu by bylo dosaţeno jistých příjmů a 

následně by se musela přehodnotit původní myšlenka podnikatelského záměru 

relaxačního centra. 
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5.  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit návrh podnikatelského plánu pro zaloţení 

relaxačního centra v Ostravě. Hlavními uţivateli tohoto projektu by měli být majitel, 

manaţer a v neposlední řadě business angel. 

Navrţený podnikatelský plán se skládá celkem ze tří hlavních částí. První část obsahuje 

teoretické poznatky. Tyto poznatky vycházejí z dostupné literatury a jsou základními 

pilíři, které by měl ovládat a znát začínající podnikatel. Kaţdý podnikatel by měl 

oplývat podnikatelskými kvalitami, nebo mít alespoň zápal pro myšlenku a touhu po 

úspěchu. 

Druhá část je zaměřena na analýzu oboru, ve kterém se chystám provozovat 

podnikatelskou činnost. Dále je zde provedena analýza zákazníků a jejich a potřeb a 

také analýza konkurence. Tato analytická část je zakončena SWOT analýzou. Všechny 

prvky SWOT analýzy musí být co nejpečlivěji prověřeny a zhodnoceny. 

Po identifikaci příleţitostí přecházíme do třetí nejdůleţitější části. Zde jsou uvedeny 

návrhy vlastního řešení. Zaobírám se praktickým fungováním relaxačního centra. Je zde 

zpracován přehled všech potřebných odborností, počtu zaměstnanců a náklady na mzdy. 

Dále je zde uvedena organizační struktura, ta musí být účinná s jasně definovanou 

náplní práce. V koncové části jsou uvedeny náklady na potřebnou rekonstrukci objektu 

a je zde zpracován seznam potřebného zařízení, které je nutné zakoupit. Uvádím zde 

také odhad očekávaných příjmů na tři roky. Přičemţ odhady za první rok jsou udávány 

na měsíčním základě. 

Jak vyplynulo z finančního zhodnocení tohoto záměru, jedná se o finančně velmi 

nákladnou investici. Projekt tohoto rozsahu se i přes rozsáhlé počáteční náklady jeví do 

budoucna jako ţivotaschopný. Je však potřeba mít neustále na paměti moţné rizika 

podnikání a být na ně připraven, neboť zaloţení nového podniku je vţdy velice 

rizikovou záleţitostí. 
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