
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 

 



Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení 

Jumping centra. Jumping je cvičení na malých trampolínkách, které si postupně získává 

oblibu obyvatel po celé České republice. V Brně však tuto službu žádné sportovní 

centrum veřejnosti neposkytuje. Cílem této práce je posoudit reálnost podnikatelského 

záměru. 
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The master´s thesis deals with processing of business plan for the establishment of 

Jumping centre. Jumping, exercising on small trampolines, is more and more popular in 

this country. Nevertheless the service is not provided for the general public in Brno. The 

aim of the thesis is to make a survey to find out how feasible is the business plan. 
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ÚVOD 

 

Na trhu poskytování služeb se stále častěji objevují požadavky související s trávením 

volného času – posilovny, masážní salony, kurzy výtvarného umění atd. Proto jsem se 

rozhodla využít tohoto trendu a zpracovat diplomovou práci na téma podnikatelský 

záměr – založení Jumping centra. Jedná se o sportovní aktivitu, cvičení na malých 

trampolínkách, která sklízí úspěchy po celé České republice již od roku 2000, ale v 

Brně a jeho blízkém okolí tuto aktivitu zatím veřejnosti žádné centrum neposkytuje. 

 

Úspěšnému založení potenciálního Jumping centra hraje do karet několik skutečností. 

Jednou z nich je zvyšující se zájem lidí o své zdraví. Z našeho života rychlým tempem 

mizí jakékoli fyzicky namáhavé činnosti. Dnešní sedavý způsob života a nedostatek 

zátěže vede k narušení řady důležitých metabolických procesů, k poklesu zdatnosti i 

výkonnosti a k oslabení zdraví (svaly se promění v tuk a přibýváme na váze, 

zadýcháváme se do schodů, začínají nás bolet záda, klouby, zvyšuje se riziko nemocí 

srdce a cév, cukrovky, …). V prevenci a léčbě těchto nemocí se nejvíce osvědčuje 

pohybová aktivita. Uvědoměním si, že nemoci, které se rozvíjí v důsledku nedostatku 

pohybové zátěže, nelze vyléčit žádnými operacemi ani léky, je stále rostoucí popularita 

sportu, a to nejen u mladé generace, ale i lidí ve středních a pokročilých letech.  

Další skutečností je fakt, že stále stejné aktivity se postupem času stávají stereotypními 

a nudnými a lidé hledají možnost vyzkoušet zase něco jiného, nového. A takový je i 

jumping. Jumping je nové pojetí hubnutí - zábavné a bez složitých choreografií pod 

vedením vyškolených instruktorů za doprovodu motivující hudby. 

 

Podnikat v České republice je již výrazně snazší, protože zájemcům o živnostenský list 

ubylo hodně administrativy. Dnes už stačí zajít pouze na živnostenský úřad a zřídit si 

živnostenské oprávnění a úřad po žadatelově souhlasu sám zajistí oznámení o zahájení 

podnikatelské činnosti zdravotní pojišťovně, místní sociální správě i finančnímu úřadu. 

Přesto však současná ekonomická situace podnikání moc nepřeje. Proto je 

podnikatelský záměr navržen jako vedlejší samostatná výdělečná činnost provozovaná 

souběžně s pracovním poměrem. 
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Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části.  

První, teoretická část, obsahuje poznatky z odborné literatury, které sloužily jako 

podklad pro vypracování praktické části.  

V praktické části se zabývám analýzami obecného a oborového okolí, na základě 

kterých jsem vypracovala vlastní návrhy řešení podnikatelského záměru. Řešeny jsou 

právní forma a místo podnikání, marketingová strategie a finanční plán.  

Na závěr jsou uvedena rizika podnikatelského záměru, jejich zhodnocení a 

harmonogram implementace podnikatelského záměru. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Vymezení problému diplomové práce 

 

Město Brno svým studentským charakterem nabízí velké možnosti sportovního vyžití. 

Je zde k dispozici téměř šest set sportovních zařízení a sportovišť. Přesto se na místním 

trhu sportovních služeb dají najít mezery. Jednu z nich jsem objevila i já. Ráda bych 

proto této příležitosti využila a založila firmu, která by obyvatelům Brna a okolí nabídla 

novou sportovní aktivitu Jumping. Tato aktivita, cvičení na malých trampolínkách, 

vznikla v České republice už v roce 2000, ale v Brně a jeho blízkém okolí ji veřejnosti 

ještě nikdo neposkytuje.     

 

Podnětem k zahájení podnikání je snaha zvýšit osobní příjmy a touha stát se postupem 

času svým vlastním pánem v oblasti, která mě zajímá a baví. Vzhledem k současné 

ekonomické a finanční situaci bude tato práce vypracována jako návrh na zahájení 

vedlejší samostatné výdělečné činnosti, provozované současně se zaměstnáním. 

 

1.2 Cíle diplomové práce 

 

Za dílčí cíle práce jsem si stanovila: 

- osvojit si teoretické poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru, 

- provést analýzu podnikatelského prostředí,  

- provést analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb,  

- navrhnout marketingovou strategii,  

- vypracovat finanční plán a zhodnotit rizika podnikatelského záměru. 

 

Hlavním cílem práce bude na základě analýzy podnikatelského prostředí a 

vypracovaného finančního plánu zhodnotit reálnost podnikatelského záměru - založení 

Jumping centra v Brně a jeho šanci udržet se na trhu. Práce by měla obsahovat všechny 

potřebné informace související se zahájením podnikání v tomto oboru a pomoci tak 

v rozhodování, zda se do této podnikatelské aktivity pouštět či nikoliv.  
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1.3 Přínosy podnikatelského záměru 

 

Přínosy podnikatelského záměru lze rozdělit na teoretické a praktické. 

 

1.3.1 Teoretické přínosy 

Tato diplomová práce může sloužit jako návod potenciálním zájemcům o podnikání při 

řešení jejich vlastních podnikatelských záměrů ve stejném nebo příbuzném oboru 

podnikání. Práce seznamuje čtenáře se základními pojmy týkajícími se této 

problematiky jako je např. podnikatelský záměr, analýza obecného a oborového okolí, 

zdroje financování, právní formy podnikání, marketingová strategie, apod. 

 

1.3.2 Praktické přínosy 

Praktickým přínosem bude vyplnění mezery na trhu sportovního vyžití v Brně a 

rozšíření nabídky sportů těm zákazníkům, kteří nemají rádi stereotyp a hledají nové 

nebo jiné možnosti uspokojování svých přání a potřeb. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Teoretická část diplomové práce obsahuje poznatky z odborné literatury a slouží jako 

podklad pro vypracování praktické části. 

 

2.1 Význam malých a středních podniků v tržní ekonomice 

 

Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí struktury každé vyspělé tržní ekonomiky. 

Nově vznikající a rozvíjející se firmy mohou významně přispět ke snížení 

nezaměstnanosti, neboť poskytují řadu pracovních příležitostí. Mohou být významným 

rozvojovým prvkem v určitých regionech. Je mnoho oblastí, například služby, kdy se 

nevyplácí podnikání ve velkém, ale efektivní jsou spíše malé firmy. (17)   

  

Každý bezúhonný občan, pokud má zájem, má právo pokusit se o podnikání. 

Předpokladem k tomu je mít dobrou podnikatelskou ideu. Zároveň však musí 

respektovat řadu pravidel, která pro fungování podnikatelských subjektů stanovuje 

platná legislativa, a správné řídící praktiky.  

          

2.2 Podnikatelský záměr 

 

Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání 

a jako takový představuje účinný způsob snižování podnikatelského rizika. 

Podnikatelský záměr je vlastně správnou odpovědí na drtivou většinu začátečnických 

dotazů:  

� Kolik je potřeba do začátku peněz?  

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

� Čím a jak začít?  

� Budou potřeba nějací zaměstnanci?… a tak dále.  

 

„Ve své základní podstatě je podnikatelský záměr jakýsi ideál, utopie či vize, kterou 

podnikatel sní o svém podnikání.“ (34) 
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Už od samého počátku úvah o zahájení podnikání je rozumné zaznamenávat nápady, 

různá zjištění a samozřejmě čísla do nějaké strukturované podoby, nejlépe charakteru 

„kostry“ podnikatelského plánu. V podnikatelském plánu získávají zpočátku většinou 

pouze všeobecné a ne zcela jasné představy o zamýšleném podnikání reálnou a 

konkrétní podobu. Je to dokument, který má podnikateli pomoci jak při vytváření 

potřebných podmínek pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, tak později při řízení 

již rozvinutých podnikatelských aktivit. Plán by měl být postavený na využití 

příležitostí a silných stránek podnikatele k promyšlené eliminaci těch faktorů, které by 

mohly úspěch v jeho podnikání v budoucnu ohrozit. 

Podnikatelského plánu lez později využít i ke kontrole úspěšnosti podnikání,                

tj. k porovnávání vytyčených cílů, kterých mělo být dosaženo s realitou. (6)   

 

Podnikatelský plán by měl zpracovávat sám podnikatel. Při jeho přípravě se však může 

radit s mnoha jinými osobami. Právníci, účetní, marketingoví poradci apod. mohou v 

této souvislosti sehrát významnou roli. Plán donutí podnikatele, aby věnoval pozornost 

hotovostním tokům či finanční náročnosti. Kromě toho vede podnikatele ke zvažování 

důležitých problémů, které by mohly zablokovat cestu k úspěchu. Také se může stát, že 

si podnikatel po zpracování plánu uvědomí, že některé problémy a překážky prostě 

nelze obejít nebo překonat, a podnik tak skončí dřív, než začal. Takovýto výsledek 

samozřejmě není žádoucí, je ale rozhodně lepší, než investovat čas i peníze a pak 

zkrachovat. (6) 

 

Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti a předmětu 

podnikání navrhovaného nového podniku. Rozdíly mezi rozsahem plánu tedy mohou 

záviset na tom, zda se nový podnik bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo 

prodejem zboží osobní či průmyslové spotřeby. Plány se také mohou lišit, podle toho, 

zda se jedná o zakládání: 

 

Živnostenského podnikání – plány jsou jednodušší a nejsou příliš detailně propracované.               

V tuzemsku v mnoha případech nejsou zpracovávány vůbec a nebo až poté, co 

živnostníka o jeho zpracování požádá banka při žádosti o úvěr. 
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Většího podniku – například společnosti s ručením omezeným. V tomto případě jde již o 

více profesionálnější přístup. Podnikatelský plán je mnohem propracovanější a ve 

většině případech je zpracováván externí profesionální poradenskou firmou. 

 

V obou případech se ale plány budou zabývat stejnými základními body: 

- záměrem a jeho přednostmi (na čem lze vydělat), 

- jaké zdroje k tomu mohou mít reálně k dispozici (finanční, lidské, znalostní, ...), 

- jak záměr uvést do života (zorganizovat), 

- jaká je šance na úspěch (rizika spojená s realizací záměru). 

 

2.3 Podněty k sepsání podnikatelského plánu 

 

Plán má již v rámci prvotních úvah pomoci ujasnit odpovědi na základní otázky:  

�   Co bude naším výrobkem/službou?  

�   Kdo budou naši zákazníci?  

�   Je pro naši službu na trhu ještě místo?  

�   Jaký zvolit typ propagace?  

�   Kde bude umístěna provozovna?  

�   Jaké budou potřeba základní zdroje a náklady s nimi spojené? 

�   Jaké jsou kritické faktory úspěchu a rizika spojená s realizací záměru? Apod. 

 

Kromě výše zmíněných skutečností je plán také: 

- indikací serióznosti podnikatelského záměru 

- nezbytnou dokumentací pro investory a banky a pro jejich externí hodnocení 

záměru a je tedy podmínkou nutnou pro získání peněžních prostředků 

- potřebnou dokumentací pro jakékoliv efektivní konzultace 

- zjednodušuje a usnadňuje jakoukoliv komunikaci týkající se přípravy a realizace 

jím zachyceného podnikatelského záměru 

- pomáhá přilákat a získat správné lidi a institucionální podpory (dotace) 

- prakticky všichni externí uživatelé existenci plánu očekávají či přímo vyžadují 

- plánování je aktivním učícím se prostředkem, atd. 
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2.4 Požadavky na podnikatelský plán 

 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat především tyto požadavky: 

• být stručný a přehledný 

• být jednoduchý a srozumitelný 

• demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka 

• orientovat se na budoucnost, tj. čeho má být dosaženo 

• být co nejvěrohodnější a realistický 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu (snižuje to jeho 

důvěryhodnost) 

• nebýt však ani příliš pesimistický (mohl by být pro investora málo atraktivní) 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu 

• upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy 

• prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky (v případě užití bankovního úvěru) 

• být zpracován kvalitně i po formální stránce (2) 

 

Je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského plánu nezaručuje úspěch projektu. 

Kvalita podnikatelského plánu se však projeví tím, že zvyšuje naději úspěchu a 

podstatně snižuje nebezpečí takového neúspěchu projektů, který by vážně ohrozil 

finanční stabilitu firmy a případně i samotnou její existenci. 

 

 

2.5 Analýza podnikatelského prostředí 

 

Aby podnikatel objektivně zhodnotil potřeby zákazníků a zvážil možnosti zlepšení 

ziskovosti nové společnosti, potřebuje shromáždit druhotná data (informace, které už 

existují) a prvotní data (informace, které jsou získány pro specifické potřeby nebo 

účely). Může je využít při tvorbě marketingového plánu, vývoji nových výrobků, tvorbě 

cen nebo předpovědi tržeb. (9) 
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2.5.1 Finanční analýza 

Před zpracováním plánu je třeba komplexně vyjasnit otázky týkající se rentability 

budoucího podniku. Toto zhodnocení potenciálním investorům řekne, zda podnik bude 

rentabilní, kolik prostředků bude nutno vložit do jeho rozběhu a jak budou tyto 

prostředky získány (z akcií, dluhopisů, atd.). V oblasti finanční analýzy se podnikatel 

musí zabývat řízením peněžních prostředků, majetku, závazků a zisků. Hotovostní toky 

je nutné sledovat pravidelně (obvykle měsíčně). Aktiva lze sledovat a řídit pomocí 

bilance. Podnikatel musí kontrolovat také výši pohledávek a zásob. (3) 

 

V případě zakládání nového podniku není k dispozici žádná finanční historie, kterou by 

se dalo zpětně analyzovat. Tuto fázi lze nahradit posouzením finančních zdrojů 

potřebných pro start podniku, jejich pokrytím dostupnými zdroji a hrubou představou o 

vývoji finančních toků prováděnou v rámci prvotních úvah životaschopnosti podniku.  

 

Reálnost podnikatelského záměru se obvykle zjišťuje na základě finančních informací, 

pokrývajících tři oblasti:  

- očekávané příjmy a výdaje alespoň za období prvních tří let,  

- hotovostní toky v průběhu prvních tří let, 

- bilance za běžné období, jakož i odhadované bilance za první tři roky. 

 

Odhad předpokládaných příjmů a výdajů, které jsou uváděny na měsíčním základě za 

rok, se provádí na základě tržních informací. (3) 

 

Odhady hotovostních toků ukazují schopnost nového podniku dostát svým platebním 

povinnostem. Jejich předpověď by měla obsahovat počáteční hotovost, očekávané 

splatné pohledávky i jiné příjmy a veškeré výdaje na měsíčním základě za celý rok. (3) 

 

Bilanční údaje za běžné období ukazují konkrétní finanční situaci podniku. Specifikují 

jeho aktiva, závazky (dlužné částky) a investice ze strany majitele nebo dalších 

společníků. (3) 
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2.5.2 Analýza trhu 

Příprava podnikatelského plánu by měla být podložena výstupy analýzy. Už samotný 

nápad založit si podnik musel být spojen s určitou analýzou situace, možností a 

prvotních podmínek. 

Při provádění analýzy trhu je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních a vnějších 

podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů (SLEPT, Porterův 

model konkurenčních sil, SWOT,…). Díky nim lze kromě zajištění určité konzistence 

analýzy také snížit, nikoliv však vyloučit, riziko opomenutí některého z významných 

faktorů s důsledkem pozdějšího znehodnocení vytvářeného plánu. (9) 

 

SLEPT analýza 

SLEPT analýza je nástrojem k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Těmi jsou: 

Sociální oblast – např. trh práce, krajové zvyklosti, apod. 

Legislativní oblast – např. zákony 

Ekonomická oblast – např. makroekonomické ukazatele, daně, tržní trendy, aj. 

Politická oblast – např. politické trendy a postoje k podnikání 

Technologická oblast – např. technologické trendy, podpůrné technologie, aj. 

 

Porterův model konkurenčních sil 

Jedná se o model pro zkoumání konkurentů daného podniku, ať již potenciálních nebo 

reálně existujících. Pro účely tvorby podnikatelského plánu postačí vymezení pěti 

zobecněných oblastí (viz. Obr. 1), v nichž je třeba posuzovat hrozby ze strany existující 

konkurence a možný vznik budoucí konkurence našeho podniku. Jde o: 

� Vnitřní konkurenci, tedy konkurenci v tomtéž typu či oboru podnikání, v níž firma 

podniká nebo hodlá podnikat. 

�  Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo teprve potenciálně 

hodlají vstoupit a konkurovat nám. 

� Zpětnou konkurenci v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení konkurence 

kvůli tomu, že náš existující či potenciální odběratel se rozhodne zajišťovat si do 

budoucna vlastními silami námi doposud dodávané produkty či služby. 
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� Dopředná integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ předchozího případu 

zpětné integrace. Tedy dodavatel se rozšířením svého podnikání posune do oblasti 

podnikání svého odběratele (zákazníka) a stává se jeho konkurencí. 

� Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, více či 

méně příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty mohou určitým 

způsobem nahradit.  

 

Obr. 1: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 
Zdroj: PORTER, M. E. Konkurenční strategie. 1994. str. 4   
 

 
SWOT analýza 

SWOT analýza je nejčastěji používaným nástrojem analýzy. Jedná se o identifikaci 

silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek podnikatelského záměru a 

budoucího podniku, a dále také příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým 

bude podnik vystaven. Silné a slabé stránky jsou interními faktory, nad kterými máme 

určitou kontrolu. Hrozby a příležitosti jsou externí vlivy, které samy o sobě 

neovlivníme. 
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2.6 Konkurenční strategie 

 

Při zdolávání pěti konkurenční sil existují tři potenciálně úspěšné obecné strategické 

přístupy (viz. Obr. 2) k předstižení jiných firem v odvětví:  

- prvenství v celkových nákladech, 

- diferenciace, 

- soustředění pozornosti. 

 

Obr. 2: Tři obecné strategie 

 
 
Zdroj: PORTER, M. E. Konkurenční strategie. 1994. str. 39 
 

 

2.6.1 Nákladová strategie 

V terminologii Porterova pěti-faktorového modelu je nízká cena, v případě firem 

sledujících nákladovou strategii, nejlepší zbraní proti konkurentům, novým vstupům do 

odvětví, substitutům, přechodu zákazníků ke konkurenci, diktátu dodavatelů. Strategie 

vedoucích nákladů znamená, že v dané části trhu převládají výrobky, které lze snadno 

vyrobit a konkurovat jim. Firma s touto strategií musí výrobek nabídnout za nejnižší 

cenu ve srovnání s ostatními konkurenty v daném sektoru a současně udržovat stejnou 

úroveň kvality výrobků a služeb. Rizika související s touto strategií jsou převážně 

technologické změny, napodobování ze strany konkurence a ztráta základny pro 

nákladovou výhodu. 
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2.6.2 Strategie diferenciace 

Diferenciace lze dosáhnout výbornou úrovní služeb, lepší kvalitou produktů, jedinečně 

přizpůsobenými výrobky nebo službami, apod. Diferenciace vychází z jedinečného 

vytváření určité hodnoty pro kupujícího. Podnik se od svých konkurentů diferencuje, 

jestliže bude v něčem, co je pro zákazníky cenné a hodnotné, jedinečný. (11) 

Dosažení konkurenční výhody by mělo vést k loajalitě a spokojenosti zákazníka a také 

k profitabilitě, která umožní další investice do dovedností a zdrojů, což dále posílí 

konkurenční postavení dodavatele. Rizika této strategie jsou napodobování ze strany 

konkurence, základna pro diferenciaci přestává být pro zákazníky důležitá. 

 

2.6.3 Strategie zaměření (Focus) 

Při strategii zaměření je vybrána určitá skupina zákazníků nebo segment trhu. Uvnitř 

zvoleného sektoru se firma snaží konkurovat buď na základě nízké ceny nebo 

diferenciace. Cílem je těžit ze zaměření na úzký segment trhu. Strategii zaměření se na 

diferenciaci by měly sledovat zejména malé začínající firmy, neboť mají relativně malé 

objemy výroby, pohybují se v oblasti vysokých jednotkových nákladů a nemohou tudíž 

konkurovat nákladově. (7) 

 

 

2.7 Financování podnikatelské činnosti 

 

Zdroje pro podnikání jsou odpovědí na otázku jak a čím zajistíme vytváření našeho 

produktu a jak ho přeměníme na výnosy a zisk. Potřebné zdroje jsou především finanční 

zdroje (peníze), za něž lze pořídit další potřebné zdroje pro podnikání charakteru 

hmotných zdrojů, lidských zdrojů a dalších nehmotných zdrojů (například certifikáty, 

doporučení, oddanost spolupracovníků/zaměstnanců našemu „byznysu“). Právě 

dostatek finančních zdrojů je důležitou podmínkou nutnou pro úspěšný start podnikání a 

sestavení podnikatelského plánu. 
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2.7.1 Finanční prostředky potřebné pro podnikání 

� peníze potřebné k založení firmy (vložený základní kapitál závislý zejména na 

zvolené právní formě podnikání), 

� peníze nutné k pořízení dlouhodobého majetku (pozemky, budovy, počítače, 

software, výrobní zařízení apod.), 

�  peníze nutné k zajištění plynulého chodu firmy („pracovní kapitál“ k financování 

provozních operací. Jeho potřeba vzniká nekončícím nerovnoměrným tokem 

hotových peněz do a z firmy),  

�  růstový kapitál (v momentě, kdy dochází k rozšíření firmy nebo k změně priorit a 

směru činnosti). 

 

2.7.2 Druhy finančních zdrojů 

Sebelepší podnikatelský záměr a nadšení jeho tvůrce mohou ztroskotat na jednom 

zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. Dlouhodobě vázaný majetek musí být 

financovaný dlouhodobými zdroji, krátkodobě vázaný majetek může být financovaný 

zdroji s krátkodobou splatností. Z podnikatelského záměru vyplývá, jaký typ zdrojů je 

možné použít k jeho financování. (5) 

 

Z hlediska původu rozlišujeme dva základní typy finančních zdrojů: 

a) vlastní zdroje – např. stavební spoření, termínované vklady,… 

b) cizí zdroje – soukromí investoři, investiční společnosti, bankovní úvěry, 

leasing, příbuzní a přátelé, další zdroje (např. mimořádné vládní prostředky 

na podporu malého podnikání).             

 

Rozhodujícím zdrojem financování by měly být vnitřně vytvořené zdroje, tj. interní 

vlastní kapitál. Financování vlastním kapitálem je nejrozšířenějším způsobem 

financování podnikových investic. Při zakládání úplně nových firem však žádné interní 

zdroje ještě neexistují. V tomto případě je vhodné použít podnikatelský plán jako 

nástroj k přesvědčení potenciálního věřitele nebo investora o životaschopnosti záměru, 

návratnosti investovaného kapitálu a jeho zhodnocení. (5)     
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Bankovní úvěr 

Dlouhodobé bankovní úvěry poskytují banky ve formě termínované půjčky, označované 

jako investiční úvěr a hypoteční úvěr. V případě investičního úvěru se požaduje ručení 

dlouhodobým majetkem, případně třetí osobou, u hypotečního úvěru je možné ručení 

pouze nemovitým majetkem. 

 

Krátkodobé bankovní úvěry mohou být různé, např. kontokorentní, lombardní,… 

Podstatné jsou však podmínky jejich použití. Zpravidla bývají omezeny na financování 

provozního kapitálu, tj. zásob, pohledávek a provozních nákladů. K financování 

pořízení dlouhodobého majetku se mohou používat pouze dočasně jako překlenovací 

úvěr před vyřízením dlouhodobého úvěru. K jejich získání zpravidla není požadovaný 

podnikatelský plán, banka se spokojí s odhadem peněžních toků na období jednoho 

roku. (4) 

 

Rozhodování bank o úvěrech lze shrnout do pěti slov: osobnost, schopnost, kapitál, 

záruka a podmínky. Finanční výkazy se zkoumají z hlediska klíčových koeficientů 

ziskovosti a úvěruschopnosti, podnikatelova kapitálu a jeho přístupu k podnikání. Dále 

se berou v úvahu i prognózy budoucí velikosti trhu, obratu a zisku. Zjednodušeně 

řečeno, banka posuzuje především ekonomickou situaci klienta a schopnost splácet úvěr 

(včetně úroků a poplatků).   

 

Leasing 

Jde o zvláštní formu financování dlouhodobých potřeb podniku cizím kapitálem. 

Umožňuje užívat majetek, aniž by podnik jednorázově vynaložil vlastní peněžní 

prostředky na investici do tohoto majetku a to bez rizika spojeného s pořízením 

a vlastněním předmětu, čímž urychluje zavedení investice do provozu. Další výhodou je 

možnost zahrnutí leasingových splátek do nákladů a tím snížení daňového základu 

nájemce. Navíc nezvyšuje míru zadlužení podniku, a tím opticky zvyšuje rentabilitu 

celkového kapitálu a zlepšuje likviditu podniku. Nájemce také nenese důsledky 

inflačního rizika.  
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Rozlišujeme dva základní typy leasingu: 

� operativní – doba pronájmu majetku je kratší než jeho ekonomická životnost a 

majetek je po uplynutí doby pronájmu vrácen pronajímateli. Využití tohoto typu je pro 

nájemce výhodné tehdy, pokud nedokáže majetek využít po celou dobu jeho životnosti 

a zakoupením by došlo ke zbytečnému vázání finančních prostředků. 

� finanční – jde o jakousi alternativu bankovního úvěru. Doba pronájmu se kryje 

s dobou ekonomické životnosti pronajímaného předmětu a po jejím uplynutí převádí 

pronajímatel majetek na nájemce. Majetek je však už téměř odepsaný a nájemce ztrácí 

výhodu odpisů ve vztahu k cash-flow a daně z příjmů. 

 

Investor 

Profesionální investor vstupuje do podniku za účelem zhodnocení svého kapitálu a 

očekává podstatně vyšší zhodnocení, než v případě bezrizikové investice. Investor se 

stává spoluvlastníkem, nese podnikatelské riziko a požaduje přiměřenou kompenzaci za 

podstoupené riziko. Do podniku vstupuje na předem určenou dobu, většinou 3 až 5 let, 

za kterou chce svoji investici výrazně zhodnotit. Jeho cílem je vysoké zvýšení hodnoty 

podniku a tedy i svého podílu. Od toho se odvíjí i jeho chování při poskytnutí 

finančních zdrojů.  

 

Zejména pro malé a střední podniky jsou vhodnými investory: 

� Obchodní andělé – jsou to fyzické osoby, které jsou úspěšnými podnikateli či 

manažery. Mají zájem pomoci v rozvoji malým a středním podnikům svými finančními 

prostředky, zkušenostmi s řízením společnosti a zároveň tak zhodnotit svůj kapitál. 

� Rizikový a soukromý kapitál – je překlad pro Venture capital and private equity. 

Jedná se o kapitál, který se používá k investování do začínajících a rostoucích firem, 

případně k odkupům podniků managementem. Poskytovatelem jsou fondy rizikového 

kapitálu, řízené profesionálními investory. Na kapitálu těchto fondů se velkou mírou 

podílejí penzijní fondy, pojišťovny, banky, investiční společnosti, ale i soukromé 

společnosti. Investují formou vstupu do podniku, tj. investováním do základního 

kapitálu. (5) 
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Podpůrné programy 

Podpora podnikání může mít různé formy od bezplatného poradenství, školení až po 

finanční podporu. V České republice je poskytována především ze zdrojů Evropské unie 

a prostředků státního rozpočtu v kombinaci se soukromými zdroji. 

Podpora z EU může být poskytována například formou dotací ze strukturálních fondů. 

Pro využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013 připravilo 

MPO nový Operační program Podnikání a inovace (OPPI). OPPI je základním 

programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních 

prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 — 20131. Je doplněn národními 

programy podpory malého a středního podnikání v oblastech, které OPPI nepokrývá2. 

Cílem těchto programů je zvyšovat motivaci k zahájení podnikání s využitím nových 

finančních nástrojů např. bezúročného úvěru, zvýhodněné záruky s finančním 

příspěvkem, rizikového kapitálu a další. (13) 

 

K podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů je potřeba připojit podnikatelský plán. 

Poskytnutá dotace je nevratná, navyšuje vlastní kapitál a vyplácí se na základě 

předložených dokladů o vynaložení uznatelných nákladů – to znamená, že žadatel musí 

záměr zafinancovat z jiných zdrojů a dotace se vyplácí až dodatečně. 

Žadatel musí poskytovatele dotace přesvědčit o svých schopnostech tento projekt 

uskutečnit a o jeho úspěšnosti i bez poskytnutí podpory. (5) 

 

 

2.8 Možnosti pro začínající podnikatele 

 

Pokud podnikatel nemá žádné zkušenosti s oblastmi, jako je finanční analýza, 

marketingový výzkum a propagace společnosti, má možnost najmou si odborníky 

(externí spolupracovníky). Těmi jsou účetní a finanční poradci, marketingoví 

výzkumníci a reklamní agentury, které se specializují na nové společnosti a 

malopodnikatele. (3) 

 

                                                 
1 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007 – 2013 [online]. [cit. 2009-11-29]. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument12175.html 
2 Více na: http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani 
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2.8.1 Franchising 

Franchising je v poslední době oblíbenou volbou podnikatelů při zakládání vlastního 

podniku. Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a 

středního podnikání (MSP). Lze ji použít, jak pro osoby právnické, tak i fyzické.  

Jde o licenci opravňující franchisanta (nabyvatele) k provozování podnikatelské činnosti 

za určitých přesně specifikovaných exkluzivních podmínek, které byly stanoveny 

poskytovatelem (franchisorem). Tato licence se prodává na základě franchisové 

smlouvy. (13) 

 

Franchisový typ podnikání se rychle rozrůstá. Nejvíc se uplatňuje ve službách (45 až    

48 %). Franchisa je vynikajícím překlenovacím můstkem pro osoby, které chtějí 

podnikat, ale chybí jim dostatek zkušeností a počáteční výše kapitálu pro úspěšné 

nastartování. Dalším důvodem může být skutečnost, že franchising je výrazně 

bezpečnější než ostatní formy malého podnikání. Dle statistik a zkušeností ze zemí EU 

je franchising 6krát úspěšnější než podnikání "na vlastní pěst". I přes tyto případy je 

nutno zdůraznit, že franchisa negarantuje automaticky úspěch. (13) 

 

Předností franchisingu například je, že franchisant využívá jméno a silnou značku 

franchisora, který se o její známost a image neustále stará, stejně jako o vývoj a 

propagaci svých výrobků nebo služeb. Franchisant má také jistější a rychlejší vstup na 

trh, podpora franchisora mu umožní vynaložit nižší počáteční náklady než kdyby 

začínal sám. Prodejní koncepce, kterou franchisant od franchisora získává, je několikrát 

ověřená a tak zajišťuje i relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. (29) 

       

Přestože franchising bývá považován za poměrně jednoduchý způsob zahájení 

podnikání, jsou s ním spojena některá závažná rizika například, že franchisant se musí 

podřizovat pokynům a kontrole centrály a přizpůsobit se zájmům i ostatních členů 

systému. Franchisant je závislý na úspěchu franchisora a jeho případný odchod z řetězce 

je obtížný. Někteří franchisanti mohou mít také snahu se s nabytým know-how 

osamostatnit a franchisorovi konkurovat. (29)  
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2.8.2 Přímý marketing 

V úvodních fázích života nové společnosti by měl podnikatel zaměřit své úsilí na to, 

aby se jeho nabízené služby dostaly do povědomí veřejnosti. Přímý marketing jsou 

aktivity založené na vytváření přímého kontaktu s cílovou skupinou zákazníků 

prostřednictvím letáčků do schránek, rozesílání neadresných e-mailů, aktivním 

telemarketingem, atd. 

 

Obliba přímého marketingu v posledních letech stále vzrůstá. Přímý marketing 

poskytuje hlavně začínajícím podnikatelům řadu výhod, kterými jsou například: 

- nižší riziko v podobě malých vstupních investic při současném využití vysoce 

efektivních marketingových technik, 

- snadná dostupnost a nízké finanční náklady, 

- použití metod a technik přímého marketingu nevyžadují odborné vzdělání ani 

získání zvláštní licence, 

- přímý marketing přestavuje možnost rychle vstoupit na trh, 

- podnikatel může snadno otestovat své výrobky a služby a zjistit úroveň 

spotřebitelské poptávky při poměrně nízkých nákladech,... 

 

 

2.9 Právní formy podnikání v ČR 

 

Volba právní formy má velký význam pro každou firmu. Jde o podnikatelské 

rozhodnutí, které bude mít pro firmu dlouhodobé ekonomické, právní a daňové 

důsledky. Pro podnik neexistuje žádná optimální právní forma, protože každý podnik 

má různou výchozí situaci a také podmínky pro podnikání se mohou dříve či později 

změnit. Proto nemusí být trvale výhodné zachovávat již jednou zvolenou právní formu. 

Pro zakladatele firmy může být zpočátku účelné podnikat třeba jako fyzická osoba a 

když se firma rozroste, lze doporučit přechod na jinou právní formu např. společnost 

s ručením omezeným. Náklady na změnu ale mohou být velké a organizačně velmi 

náročné.  
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Při rozhodování o právní formě je třeba vzít v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

- nutná výše startovního a budoucího kapitálu, 

- náklady na založení, 

- daňové zatížení, 

- kontrola nad firmou, 

- manažerské předpoklady, 

- možnosti financování, především možnosti získání cizího kapitálu. 

 

V ČR mohou lidé podnikat dvěma způsoby – jako fyzická osoba nebo jako právnická 

osoba. Podnikatelské subjekty provozující svou činnost na základě živnostenského 

oprávnění se řídí Zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Obchodní společnosti 

a družstva upravuje Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

 

Fyzická osoba je osoba podnikající na vlastní účet a zodpovědnost (živnostník). Na 

základě živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem ze živnostenského 

rejstříku, může provozovat živnost:  

 ����    ohlašovací – ta se dále dělí na řemeslnou, vázanou a volnou, 

 ����    koncesovanou. (18) 

 

Právnická osoba, coby uměle vytvořený subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, 

může na území ČR podnikat jedním z následujících způsobů:  

� společnost s ručením omezeným (s.r.o.) – společnost, která může být 

založena i jen 1 společníkem (maximálně 50). Podmínkou je vložit do 

společnosti vklad ve výši stanovené zákonem. Společníci pak ručí za 

závazky společnosti pouze do výše nesplacených vkladů (v případě splacení 

již neručí), 

� akciová společnost (a.s.) – společnost, kterou může založit 1 právnická 

osoba nebo 2 či více fyzických osob. Nutností je základní kapitál, který je 

tvořen souhrnem jmenovitých hodnot akcií. Výše upsaných akcií je 

stanovena zákonem, 
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� veřejná obchodní společnost (v.o.s.) – společnost, ve které alespoň 2 osoby 

(fyzické nebo právnické) podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem, 

� komanditní společnost (k.s.) – společnost, ve které 1 nebo více společníků 

ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem (tzv. komplementář) 

a 1 nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu. Tato právní forma podnikání se hodí např. pro 

kapitálově slabého podnikatele se zajímavým podnikatelským záměrem a 

investora, který hledá vhodné příležitosti, 

� družstvo – společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za 

účelem podnikání nebo zajišťování potřeb svých členů (např. hospodářské, 

sociální, bytové nebo jiné potřeby). Družstvo musí mít minimálně 5 členů 

(fyzických osob) nebo alespoň 2 právnické osoby, 

� evropská společnost – je další formou obchodní společnosti, která je 

zakládána jako právnická osoba – „akciová společnost“ na území Evropské 

unie. Důvodem vzniku bylo umožnit podnikatelům podnikat ve spojení 

s podnikateli z ostatních členských států Evropské unie, 

� evropské hospodářské zájmové sdružení – hlavním cílem této nadnárodní 

formy je umožnit podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám) 

přeshraniční partnerství, které je z větší části upraveno normami 

evropského práva a ve zbytku podléhá úpravě národní. (19) 

 

 

2.10 Osoba samostatně výdělečně činná 

 

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) je termín používaný v zákonech 

o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, 

která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typickou 

OSVČ je například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, 

soudní znalec a podobně.  
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Výhody OSVČ 

 
- minimum formálně právních povinností při zakládání firmy, 

- velmi nízké správní výlohy nutné pro založení firmy, 

- není stanoven minimální povinný vklad při zakládání společnosti, 

- podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou koncesovaných 

živností nebo činností vyžadujících zvláštní povolení), 

- samostatnost a volnost při rozhodování, 

- jednoduché přerušení či ukončení činnosti, 

- lze zvolit daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví (pokud není podnikatel 

zapsán do obchodního rejstříku), 

- není povinnost zveřejňování účetní závěrky, 

- případné změny probíhají poměrně rychle, 

- možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální 

částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější, 

- zisk z podnikání je zdaněn daní z příjmu fyzických osob, je možno uplatnit 

nezdanitelné částky a jiné odčitatelné položky, 

 

Nevýhody OSVČ 

 
- vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele, 

- možné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině podnikatele, 

- vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele, 

- časté funkční přetížení podnikatele, 

- omezený přístup k bankovním úvěrům, 

- problémem je zaručení kontinuity podnikání a omezená životnost podniku daná 

délkou života majitele. 

 

Samostatná výdělečná činnost (dále jen SVČ) může být provozována jako hlavní nebo 

vedlejší. Za vedlejší se SVČ považuje, pokud OSVČ doloží, že splňuje jednu ze 

zákonem daných podmínek3. 

                                                 
3 § 9 odst. 6 a 8 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
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 2.10.1 Pojistné na sociální zabezpečení OSVČ 

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje: 

� pojistné na důchodové pojištění, 

� příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 

� pojistné na nemocenské pojištění. (26) 

 

Nemocenské pojištění je dobrovolné a není vázáno na příjmy ze SVČ. To znamená, že 

OSVČ si sama určuje platbou vyměřovací základ. Z nemocenského pojištění je OSVČ 

poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství. (12) 

 

Placení pojistného na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti se řídí tím, zda jde o SVČ hlavní nebo vedlejší. Protože se celá 

diplomová práce zabývá SVČ provozovanou současně se zaměstnáním, budu se dále 

zabývat pouze SVČ vedlejší. 

 

U SVČ vedlejší závisí platba pojistného na příjmech4 v kalendářním roce, za který se 

pojistné platí, nebo na tom, zda se OSVČ k účasti přihlásím dobrovolně. Pojistné se 

počítá z vyměřovacího základu sazbou ve výši 29,2 %. Ročním vyměřovacím základem 

je částka, která nesmí být nižší než 50 % daňového základu ze SVČ. Daňovým 

základem je dílčí základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 

§ 23 téhož zákona. (12)  

 

V roce zahájení činnosti se neodvádí žádné zálohy, pojistné se odvede až spolu s 

podáním přehledu o příjmech a výdajích za tento rok. Na základě údajů uvedených 

v přehledu se stanovuje částka, kterou se má na pojistném za daný rok zaplatit a zálohy 

na další rok. Přehled se musí podat nejpozději do 30. dubna. Pojistné se odvádí 

nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. (26)  

 

                                                 
4 OSVČ není povinna platit důchodové pojištění, pokud daňový základ nedosahuje v kalendářním roce 
výše rozhodné částky. Pro rok 2010 je stanovena ve výši 56 901 Kč. 
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 2.10.2 Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ 

Stejně jako zaměstnanci, také osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny se 

účastnit zdravotního pojištění. Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z 

vyměřovacího základu (13,5 %)5. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na 

zdravotní pojištění je 50 % příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 

po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pojistné se platí 

do osmi dnů po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Pokud je 

OSVČ současně s vedlejší SVČ i zaměstnaná a pojistné ze zaměstnání je odvedeno 

alespoň z minimálního vyměřovacího základu (tj. 8 000 Kč), pak OSVČ nemusí platit 

zálohy na zdravotní pojištění, a to ani v dalších letech6. (25) 

 

 2.10.3 Zálohy na daň z příjmů OSVČ 

Osoby, které podnikají a zároveň jsou zaměstnané, nemohou žádat svého 

zaměstnavatele o roční vyúčtování záloh na daň z příjmů. OSVČ požádá o Potvrzení o 

zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a daňové přiznání 

vyplňuje sama nebo s pomocí daňového poradce. 

 

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Při stanovení výše a 

periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti. Zálohy neplatí 

poplatníci: 

- jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč7, 

- jejichž dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze 

kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h) je roven nebo činí více 

než 50 % z celkového základu daně. 

 

Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 % a více, ale méně 

než 50 %, platí se zálohy podle níže uvedeného způsobu avšak v poloviční výši. 

                                                 
5 § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
6 § 8 odst. 3 zákona č. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
7 § 38a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti a funkčních požitků méně než 15 %, platí se 

zálohy z celkového základu daně podle výše poslední známé daňové povinnosti 

následujícím způsobem: 

� Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak 

nepřesáhla 150 000 Kč, platí dvě zálohy ve výši 40 % poslední známé daňové 

povinnosti. První záloha je splatná do 15. června, druhá je splatná do 15. prosince. 

�  Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí čtyři 

zálohy ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Zálohy jsou splatné do 15. 

března, do 15. června, do 15. září a do 15. prosince. 

 

Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se 

zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše 

daně.  

 

Daň nebo daň včetně zvýšení daně nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 

200 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 15 000 Kč8. 

 

 

Dalšími právními formami podnikání se dále podrobně zabývat nebudu, neboť o jejich 

založení s ohledem na základní kapitál, administrativní náročnost a další skutečnosti, 

vůbec neuvažuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 § 38b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

Tato část diplomové práce se zabývá zhodnocením současné situace na trhu v rámci 

mého oboru podnikání. Byla provedena analýza SLEPT a analýza konkurence pomocí 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil.  

Informace byly získány z různých statistických serverů a internetových stránek 

společností, které se zabývají výzkumem veřejného mínění. Snažila jsem se pracovat 

s nejaktuálnějšími údaji. Některé jsou proto i z roku 2010. Většina údajů je však z roku 

2009. 

 

3.1 Analýza obecného okolí 

 
Analýza obecného okolí obsahuje aktuální analýzu sociálního, legislativního, 

ekonomického, politického a technologického rozvoje. Většinou jsou to faktory 

vnějšího prostředí podniku, které nemůžeme ovlivnit.  

 

3.1.1 Sociální faktory 

Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. S téměř 

400 000 obyvateli je po Praze druhým největším městem České republiky.  

 

Životní úroveň v ČR byla v roce 2009 taková, že pro přibližně 36 % českých občanů a 

jejich domácností se ocitlo ve velmi obtížné finanční situaci. Naopak asi 64 % tuto 

zkušenost nemá. Problémy s hospodařením s příjmy deklarovali častěji osoby se 

základním vzděláním nebo středoškolským vzděláním bez maturity, nezaměstnaní, 

šedesátiletí a starší, nepracující důchodci, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní. Naopak 

bez potíží hospodaří se svými příjmy především osoby samostatně výdělečně činné, 

vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci a vysokoškoláci. (28) 

 

Brno svým studentským charakterem nabízí velké možnosti sportovního vyžití i mimo 

univerzitní půdu. Pro sportovní vyžití obyvatel je k dispozici téměř 600 sportovních 

zařízení a sportovišť. 
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Příjem velké většiny domácností (91 %) v roce 2009 umožňoval uspokojovat základní 

potřeby (jídlo, oblečení, běžné potřeby). Příjem přibližně 53 % domácností pak už méně 

stačil na financování koníčků a zájmů členů domácnosti. Příjem většiny domácností 

však už spíše nebo úplně neumožňoval spořit, podporovat děti a rodiče a nakupovat 

kvalitnější či zdravější potraviny. 

 

K 31. lednu 2010 bylo bez práce 574 226 lidí. To je o 35 090 více než ke konci prosince 

2009, meziročně nezaměstnaných přibylo 176 165. Vyplývá to z údajů úřadů práce. 

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,8 procenta. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než v 

prosinci 2009, meziročně vzrostla o 3 p.b.9 

 

Obr. 3: Míra nezaměstnanosti v okresech České republiky k 31. lednu 2010 

 

 

Zdroj: MPSV [online]. [cit. 2010-01-04]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/files/dokumenty/mpsv_nezamestnanost_leden10_mapa.doc 
 

V Brně dosáhla míra nezaměstnanosti 8,17 %. Neumístěných uchazečů o zaměstnání 

bylo 18 023 a volných pracovních míst 1 450.  Na 1 volné pracovní místo tak připadlo 

12,4 uchazečů o zaměstnání10. 

                                                 
9 Míra nezaměstnanosti v lednu 2010. [online]. [cit. 2010-01-04]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi-v-cr/mpsv-nezamest-leden-2010-9-8-
procenta/1000604/56318/ 
10 Vybrané ukazatele v Jihomoravském kraji a okrese Brno-město [online]. [cit. 2010-03-26]. Dostupné z: 
http://www.brno.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/aktualne_okres_brno_mesto 
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Počet obyvatel města Brna k 31. 12. 2009 byl 371 399. Celkový počet obyvatel, kteří do 

tohoto města spádově patří, je potom 572 308 obyvatel.  

 

Následující tabulka ukazuje věkové složení obyvatel Brna-města a Brna venkova. 

 

Tab. 1: Věkové složení obyvatel Brna k 31. 12. 2009 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu Jihomoravského kraje 

 

Důležitým údajem je počet žen ve věku 17 – 49 let, neboť právě u nich předpokládám 

nejvyšší zájem o poskytovanou službu. Uvedená čísla zahrnují obyvatele Brna-města i 

Brna-venkova. Protože je ale Brno druhým největším centrem vzdělání v České 

republice (počet studentů v Brně přesahuje 80 tisíc), počítám s tím, že celkový počet 

potenciálních zákazníků bude ještě vyšší o dojíždějící studenty ze vzdálenějších míst 

(např. z Vysočiny, Olomouckého kraje apod.). A neopomínám ani lidi dojíždějící do 

Brna za zaměstnáním.  

 

3.1.2 Legislativní faktory 

Podnikání v ČR upravuje Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (obchodní 

společnosti a družstva) a Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (podnikatelské 

subjekty provozující svou činnost na základě živnostenského oprávnění).  

 

Se začátkem nového roku bývá spojena i účinnost změn daňové legislativy. Výjimkou 

není ani rok 2010. Novela Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů není z pohledu 

drobných podnikatelů nikterak převratná. Základem daně z příjmů fyzických osob je 

nadále superhrubá mzda. Sazba daně z příjmů fyzických osob se nezměnila, sazba daně 

z příjmů právnických osob se od 1. 1. 2010 snížila na 19 %. Došlo ke zvýšení částky 

daňového zvýhodnění na vyživované dítě, které žije s poplatníkem v domácnosti. 
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Daňové zvýhodnění na dítě je zvýšeno z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. 967 Kč měsíčně. 

Vyšší paušální výdaje, které minulá vláda zvýšila v boji s ekonomickou recesí pro 

svobodná povolání a autory klesnou ze 60 na 40 %. 

 

Tab. 2: Přehled sazeb daní z příjmů 

Rok 2008 2009 2010 
Sazba daně FO 15 % 15 % 15 % 
Sazba daně PO 21 % 20 % 19 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výraznější změny se týkají Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který 

určuje osoby povinné k dani a osoby osvobozené od uplatňování daně. Především došlo 

ke zvýšení základní i snížené sazby o 1 %, tedy na 10, resp. 20 %.  Dále bude také 

možné žádat o vrácení daně z přidané hodnoty jenom elektronicky, a to prostřednictvím 

internetového portálu ministerstva financí. 

 

Co se týče Zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, nedošlo k plánovanému snížení sazby z 25 % na 24,1 %. 

To se posouvá na rok 2011. 

 

Tab. 3: Přehled sazeb sociálního a zdravotního pojištění v letech 2008 - 2011 

Rok 2008 2009 2010 2011 
SP - zaměstnanec 8 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 
ZP - zaměstnanec  4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 
Celkem zaměstnanec 12,5 % 11 % 11 % 11 % 
SP - zaměstnavatel 26 % 25 % 25 % 24,1 % 
ZP - zaměstnavatel 9 % 9 % 9 % 9 % 
Celkem zaměstnavatel 35 % 34 % 34 % 33,1 % 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Nepříznivý vývoj ekonomické situace ve světě a v ČR může být potenciální hrozbou 

pro činnost firmy. Názory analytiků se na možný vývoj ekonomické situace velmi různí. 

V závěrečných měsících roku 2009 došlo k oživení, například akciové trhy rostly 

poměrně strmě. Ale analytici brzdí přehnaný optimismus. Mnoho z nich se obává, že 

růst se velmi rychle vyčerpá s tím, jak jednotlivé vlády postupně omezují svou podporu 
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ekonomiky. Po doznění těchto podpůrných efektů se pak očekává nový pokles. Vývoj 

ekonomické krize by tak měl podobu W a skutečný růst by přišel až po tomto druhém 

propadu. (35) 

 

Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, klesl v posledním 

loňském čtvrtletí meziročně o 3,1 %, celková zaměstnanost se snížila o 1,9 %. Za celý 

rok 2009 byl HDP proti předchozímu roku nižší reálně o 4,1 %, zatímco zaměstnanost 

klesla v průměru o 1,2 %11. 

 

Průměrná hrubá12 měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) činila 23 350 

Kč a vzrostla ve 3. čtvrtletí 2009 o 4,8 % proti stejnému období předchozího roku. 

Reálná mzda vzrostla o 4,7 %. Je to nejvyšší růst reálné mzdy za posledních osm 

čtvrtletí. Tento relativně vysoký růst byl však ovlivněn strukturálními vlivy, zejména 

propouštěním zaměstnanců s nižšími mzdami a poklesem nemocnosti. Objem mezd 

poklesl o 2,4 %, počet zaměstnanců o 6,9 %. (33) 

 

Tab. 4: Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR za 3. čtvrtletí 2009 

Pořadí Kraj Mzda 
1. Hl. m. Praha 29 077 
2. Středočeský 22 590 
3. Plzeňský 21 995 
4. Jihomoravský 21 869 
5. Moravskoslezský 21 261 
6. Ústecký 21 102 
7. Liberecký 21 019 
8. Královehradecký 20 598 
9. Jihočeský 20 464 

10. Vysočina 20 573 
11. Olomoucký 20 388 
12. Pardubický 20 350 
13. Zlínský 19 969 
14. Karlovarský 19 530 
Česká republika 23 350 

Zdroj: (31) 
 

                                                 
11 Meziroční pokles HDP za 4. čtvrtletí [online]. [cit. 2010-03-11]. Dostupné z: 
http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/chdp031110.doc 
12 Hrubá mzda, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 
zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. 
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Průměrná měsíční mzda vzrostla v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2009 proti 

stejnému období roku 2008 o 5,4 % na 21 869 Kč. Za Hlavním městem Prahou, kde 

byla průměrná mzda mezi kraji nejvyšší (29 077 Kč), zaostává průměrná mzda 

zaměstnanců Jihomoravského kraje o 7 208 Kč. V mezikrajském srovnání se 

Jihomoravský kraj výší průměrné mzdy zařadil na 4. místo, což je stejná pozice jako v 

předcházejícím čtvrtletí. (31) 

 

Úrokové sazby se drží na svém historickém minimu (viz. Tab. 5: Úrokové sazby ČNB). 

Na úrovni jednoho procenta, zůstává klíčová úroková sazba stanovená Českou národní 

bankou. Na své dosavadní úrovni zůstaly i diskontní a lombardní sazba.  

Od základních úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou se odvíjí i 

úročení komerčních úvěrů. Pro zájemce o získání úvěru od banky to však nebude 

znamenat výhodnější podmínky. Ani přes trvající nízkou úroveň základní sazby, úroky 

u bankovních produktů nijak nepoklesly. U bankovních ústavů přetrvává neochota 

půjčovat peníze. (27) 

 

Tab. 5: Úrokové sazby ČNB 

Sazba od 17. 12. 2009 
2T repo 1,00 
Diskontní 0,25 
Lombardní 2,00 
Povinné minimální rezervy 2,00 
Zdroj: ČNB, stav k 15. 2. 2010 

 

Průměrná míra inflace13 vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2009 

proti průměru roku 2008 byla 1,0 %. Byla to druhá nejnižší průměrná roční míra inflace 

od roku 1989 (nižší míra inflace byla pouze v roce 2003 ve výši 0,1 %). Tento vývoj 

ovlivnila řada faktorů, mezi které patřil pokles cen potravin a nealkoholických nápojů o 

3,9 %, pohonných hmot o 11,8 %, automobilů o 9,2 %. Tržní ceny klesly celkem o 0,7 

%, regulované ceny vzrostly o 8,1 %.14 Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 %, ceny 

služeb se nezměnily. 

                                                 
13 Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen. Obecně inflace znamená všeobecný 
růst cenové hladiny v čase. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních 
výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích. 
14 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/as-inflace/indexy-spotreb-cen-inflace-prosinec-
2009/1001561/55883/ 
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Graf 1: Vývoj míry inflace v letech 2000 až 2009 

3,9

4,7

1,8

0,1

2,8

1,9

2,5
2,8

6,3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Rok

M
ír

a
 i

n
fl

a
c
e
 v

 %
  

  
. 

 

Zdroj: Průměrná míra inflace v roce 2009 [online]. [cit. 2010-01-11]. Dostupné z: 
http://www.estav.cz/finance/inflace.html 

 
 

V teoretické části jsem se zmínila o možnosti čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). 

Tyto programy však mohou využít pouze podnikatelé, jejichž projekty spadají pod 

podporované ekonomické činnosti (podle CZ-NACE15). Mezi tyto činnosti nespadá 

obor mého podnikání, proto možnosti těchto programů nemohu využít.  

Vztahuje se na mě ale národní Program ZÁRUKA16. Cílem programu je pomocí 

zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním 

úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, na financování provozních potřeb a 

udržet jejich konkurenceschopnost. Podrobněji se však touto možností získání 

finančních prostředků zabývat nebudu, z důvodů administrativní náročnosti, reálnosti 

získání záruky i z důvodu blíže popsaného v následující kapitole.   

 

3.1.4 Politické faktory 

Politické trendy už byly částečně zmíněny v předchozí části věnované ekonomickým 

trendům, jedná se především o důsledky hospodářské krize. 

Stát rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pozastavil k 15. dubnu 2010 

přijímání žádostí o záruky, které poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka 

(ČMZRB) k provozním úvěrům. Jde o část programu „Zvýhodněná záruka“. V jeho 

                                                 
15 Klasifikace ekonomických činností 
16 více na: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/s-zaruka-za-provozni-uver-v-programu-zaruka 
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rámci jsou státem poskytovány záruky, které umožňují malým a středním podnikatelům 

získávat provozní úvěry u komerčních bank. Přitom tato záruka byla státem zavedena 

proto, aby překonala neochotu komerčních bank poskytovat v období krize úvěry 

malým a středním firmám. Taková podpora je pro stát výhodná, a to z několika 

hledisek. Udržuje zaměstnanost, snižuje nezaměstnanost a finanční prostředky, které 

stát vloží, se vracejí v podobě daní, jež firmy zaplatí, a ušetřených podpor 

v nezaměstnanosti. Stát ovšem na tyto záruky poskytl pouze 1,8 miliardy korun. Tyto 

finanční prostředky byly vyčerpány a další k dispozici nejsou. O poskytnutí slíbených 

prostředků na obnovení záručního programu může rozhodnout vláda. 

 

3.1.5 Technologické faktory  

Technologický pokrok nelze zastavit. Díky němu je stále více věcí jednodušších a 

rychlejších. V České republice je už možné založit novou společnost přes internet, aniž 

by budoucí podnikatel musel osobně komunikovat s úřady. Podnikatel zadá všechny 

údaje do registračního formuláře na internetových stránkách ZalozFirmu.cz a veškeré 

administrativní náležitosti poté vyřídí provozovatel portálu. Celý proces registrace 

firmy je realizován prostřednictvím partnerské advokátní kanceláře AK Čížek & 

Partneři ve spolupráci s dalšími kvalifikovanými externími poradci. Po dokončení 

registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo 

živnostenského rejstříku týkajících se firmy a ostatní související korporátní 

dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy. (36) 

Provoz portálu ZalozFirmu.cz je financován z dotačních a grantových programů na 

podporu podnikání.  

V konceptu ZalozFirmu.cz je založení firmy zdarma, podnikatelé hradí pouze tzv. 

zákonné poplatky, tj. státem předepsané platby spojené se založením nové firmy, např. 

soudní kolky, správní kolky apod. Celkové náklady jsou tak stejné, jako kdyby si 

podnikatel vyřizoval registraci zcela sám vlastními silami (avšak s podstatnou úsporou 

času s tím spojenou). (36) 

 

Já tohoto portálu bohužel využít nemohu, neboť tento projekt je teprve v začátcích a 

tyto služby jsou zatím poskytovány jen pro zakládání společností s ručením omezeným. 
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3.2 Analýza oborového okolí 

 

Jako nástroj pro tuto analýzu jsem zvolila Porterům model pěti konkurenčních sil.  

 

3.2.1 Konkurence v odvětví 

Podle seznamu akreditovaných Jumping center se v současné době v Brně nenachází 

žádné centrum poskytující tuto sportovní aktivitu veřejnosti. Je zde však několik 

neziskových a nekomerčních organizací využívajících program Jumping.  

 

Vysoké učení technické v Brně 

Centrum sportovních aktivit (CESA) je vysokoškolským ústavem. Jako celoškolské 

pracoviště pro oblast tělesné výchovy a sportu na Vysokém učení technickém v Brně 

zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity studentů a zaměstnanců VUT 

v Brně. 

Od zimního semestru 2009 je novinkou programu Fitness nejen pro ženy i Jumping. 

Lekce však probíhají jen jednu hodinu týdně a o počet míst, který je omezený, je boj. To 

je však mojí výhodou a příležitostí. 

 

Stejně jako CESA poskytují tuto službu pouze svým studentům nebo členům i tyto 

organizace: 

Klasické a španělské gymnázium Brno 

Ski klub DDM Lužánky 

 

Od Brna nejblíže vzdálené Jumping centrum se nachází v Kroměříži. 

 

3.2.2 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci jsou koncoví uživatelé služby. Jelikož v Brně zatím nepůsobí žádná 

konkurence uvnitř odvětví, zákazníci tak nemají možnost si vybrat centrum, které by 

navštěvovali. Přesto bude hrát důležitou roli ochota zaplatit stanovenou cenu za 

nabízenou aktivitu. Cena by měla zohlednit lokalitu, dostupnost, prostředí, způsob 

jednání personálu tak, aby byli uživatelé s poskytovanou službou spokojeni. 
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3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na tento vzdělávací 

program a tedy i oprávnění vydávat absolventům rekvalifikačních kurzů Osvědčení o 

rekvalifikaci má v ČR pouze organizace Face Czech academy. Nelze si tedy vybírat z 

organizací, u které školení proběhne. 

Zato prodejců malých trampolínek je v ČR několik. Ceny jsou u různých prodejců 

odlišné. Výše ceny může mít vliv na kvalitu trampolín. Jistota nákupu originálních 

bezpečných trampolín je v případě školící organizace Face Czech academy.  

 

3.2.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů je velká převážně z řad různých již zaběhlých 

sportovních center. Tato centra už mají vybavené prostory a stálou klientelu, které se 

snaží plnit její přání. Proto je jen otázkou času, kdy se jumping dostane více do 

povědomí lidí a začnou tuto službu vyžadovat. Těmto centrům pak bude stačit jen získat 

osvědčení o rekvalifikaci, nakoupit trampolíny a rozšířit nabídku služeb. 

Pro konkurenty, kteří by chtěli, stejně jako já, začít podnikat jako živnostníci, by mohlo 

být překážkou nelezení vhodných cvičebních prostor a vysoký startovní kapitál. 

 

3.2.5 Hrozba substitutů 

Substituce ohrožuje všechna odvětví. Jumping program je sestaven tak, aby oslovil 

širokou veřejnost. Přesto, že se jedná o svým způsobem výjimečný sport, který 

kombinuje spalování tuků, posílení svalů celého těla, tvarování jednotlivých partií i 

zábavné balanční cvičení na pružném výpletu trampolínky, lze jej nahradit jinými již 

zaběhnutými sporty jako jsou spinning, aerobik, squash, apod. V tomto případě bude u 

zákazníka nejspíš rozhodovat cena služby a umístění provozovny. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 

 

V této části práce uvádím vlastní návrhy řešení zahájení podnikání jako vedlejší 

samostatné výdělečné činnosti, provozované současně se zaměstnáním. Podnětem 

k zahájení podnikání je snaha zvýšit své osobní příjmy, ale i touha stát se postupem 

času svým vlastním pánem v oblasti, která mě zajímá.  

 

Cílem této části diplomové práce je navrhnout vhodnou strategii pro založení firmy a na 

základě vypracovaného finančního plánu zhodnotit reálnost podnikatelského záměru. 

 

 

4.1 Výběr právní formy podnikání 

 

S přihlédnutím ke startovnímu kapitálu, daňovému zatížení a dalším skutečnostem, jsem 

se rozhodla začít s podnikáním jako samostatně podnikající fyzická osoba na základě 

živnostenského oprávnění. Fyzická osoba nemá stanoven minimální základní kapitál, 

má minimum formálně právních povinností a nízké správní výlohy při zakládání firmy. 

Živnostenské podnikání se řídí Zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Kdo je podnikatel a co je podnikání, vyplývá ze Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník.  

 

K provozování živnosti je nezbytné, vedle dalších náležitostí stanovených dle druhu 

příslušné živnosti, splnit všeobecné podmínky provozování živnostenského podnikání, 

kterými jsou: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost. 

 

V mém případě je třeba splnit ještě zvláštní podmínku provozování živnosti, a sice 

odbornou způsobilost (viz. kapitola 4.3 Předmět podnikání). 
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Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví se na mě dle § 1 odst. 2 písmena e) nevztahuje. 

Záleží tedy jen na mně, zda povedu účetnictví dobrovolně na základě svého rozhodnutí, 

nebo zvolím daňovou evidenci. Z důvodu jednodušší administrativy volím vedení 

daňové evidence.  

Na začátku podnikání nebudu ani plátcem DPH, neboť podle § 6 odst. 1 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsem od placení této daně osvobozená17.  

 

 

4.2 Předmět podnikání 

 

Jumping spadá pod živnosti ohlašovací vázané, konkrétně poskytování tělovýchovných 

a sportovních služeb v oblasti. Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě 

pouhého ohlášení živnostenskému úřadu. Splní-li ohlašovatel všechny podmínky 

stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do     

5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Výpis slouží jako doklad, že 

příslušné fyzické nebo právnické osobě vzniklo oprávnění danou živnost provozovat. 

Živnostenské oprávnění vzniká již okamžikem ohlášení.  

 

U živností vázaných je nutné splnit kromě všeobecných podmínek i podmínku odborné 

způsobilosti. Ta se pro vázané živnosti prokazuje doklady stanovenými v příloze č. 2 k 

živnostenskému zákonu, a to: 

- vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném 

na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, NEBO 

-  vyšším odborným vzděláním v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, 

tělovýchovu a sport, NEBO 

- osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem 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. 

                                                 
17 Osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování 
daně, pokud její obrat nepřesáhne za částku 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po 
sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
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Pokud budu chtít v provozovně prodávat zboží (např. iontové nápoje, spalovače tuků 

apod.), musím mít také oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné 

Velkoobchod a maloobchod. 

 

Zahájení SVČ musím oznámit Městské správě sociálního zabezpečení nejpozději do 

osmého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž jsem činnost zahájila, a to na 

předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“. A to i 

v případě, že mi nevznikla účast na důchodovém pojištění (výše daňového základu 

nedosáhla rozhodné částky, nebo jsem se k pojištění sama nepřihlásila). 

 

V dnešní době se už ale podmínky pro živnostníky zjednodušily a veškeré údaje 

související se zahájením podnikatelské činnosti předá příslušnému správci daně, 

příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, příslušnému úřadu práce a příslušné 

zdravotní pojišťovně živnostenský úřad. Podnikatel jen musí zaplatit správní poplatek 

za vyřízení v hodnotě 1 000 Kč.  

 

 

4.3 Odborná způsobilost 

 

Jumping smí nabízet pouze autorizovaná centra, kde jednotlivé lekce vedou instruktoři s 

certifikátem školící organizace FACE CZECH ACADEMY. To je organizace pro 

vzdělávání v oblasti aerobiku a fitness s akreditací Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR18. Obdržením Osvědčení o rekvalifikaci od organizace FACE CZECH 

ACADEMY bude splněna zvláštní podmínka provozování živnosti odborné 

způsobilosti19.  

Celý vzdělávací program je rovněž garantovaný dvěma evropskými organizacemi IFAA 

a EFA, což znamená, že vzdělání od Face Czech je platné a uznávané po celé Evropě. 

 

 

                                                 
18 Akreditace MŠMT je pověření, které opravňuje vzdělávacím zařízením vydávat absolventům 
rekvalifikačních kurzů Osvědčení o rekvalifikaci pro schválenou pracovní činnost. 
19 Osvědčení o rekvalifikaci je nezbytné pro vydání živnostenského listu v případech, kdy zájemce nemá 
příslušné odborné vzdělání, které je pro tuto činnost požadované zákonem. 
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Oprávnění k získání živnostenského listu bude vydáno na základě: 

1. absolvování 3 stupňů rekvalifikace (Malý Diplom Jumping, Teoretický 

základ a Praxe Jumping), 

2. 10ti vyučovacích lekcí, nebo kongresového dne dle vlastního výběru 

z nabídky FACE CZECH ACADEMY, 

3. dodáním 30ti hospitačních hodin (návštěva praktických lekcí se zkušenými 

instruktory - podpis instruktora v hospitačním listě), 

4. úspěšně vykonané závěrečné zkoušky (test + praxe). 

 

Po obdržení osvědčení mohu zdarma využívat ochranou známku Jumping a moje 

centrum bude umístěno do seznamu oficiálních Jumping center na internetových 

stránkách www.jumping.cz.  

 

Pro zajímavost uvádím přehled oficiálních Jumping center v jednotlivých krajích ČR. 

 

Tab. 6: Přehled počtu Jumping center v ČR 

Kraj Počet center Kraj Počet center 
Praha 11 Vysočina 2 
Středočeský  10 Moravskoslezský 2 
Jihočeský  10 Pardubický 1 
Ústecký  6 Olomoucký 1 
Karlovarský  3 Jihomoravský  1 
Liberecký  3 Královehradecký 0 
Plzeňský  3 Zlínský  0 
Zdroj: (30) 

 

 

Společnost FACE CZECH ACADEMY nabízí začínajícím podnikatelům také možnost 

spolupráce a rozjetí jejich firem na základě Franchisingové smlouvy. Kromě 

prověřeného know how působícího na trhu již více než 9 let nabízí také vyškolení 

lektorů a instruktorů, poradenství v oblasti prostorového řešení sálu, výběr hudby a 

instruktorů, pravidelné doškolovací kurzy formou kongresů nebo seminářů pro efektní 

vedení jumpingu z dlouhodobého hlediska,… 
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4.4 Popis firmy 

 

Firma bude akreditovaným Jumping centrem s živnostenským oprávnění na 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti. Bude mít jediného 

vlastníka, který bude zároveň i odpovědným zástupcem. V Brně zatím není jediné 

centrum, které by tuto službu poskytovalo veřejnosti a právě v tomto nedostatku vidím 

svoji podnikatelskou příležitost. 

 

Obchodní firma:  Alena Vágnerová 

Sídlo firmy:   Valtická 6, Brno 628 00 

Název provozovny:  Studio JUMP 

Umístění provozovny: Brno – Královo pole, Mojmírovo náměstí  

Odpovědný zástupce:  Bc. Alena Vágnerová 

 

Z počátku podnikání bude firma zaměřena na poskytování jediné služby – jumpingu. 

Jumping program byl sestaven tak, aby oslovil širokou veřejnost a na své si přišel 

opravdu každý. Proto je Jumping určený každému bez rozdílu věku, hmotnosti i fyzické 

zdatnosti. Studio JUMP bude nabízet široký výběr hodin s různou obtížností pro 

začátečníky, nadšené pokročilé i profesionální sportovce. Přesto mojí cílovou skupinou 

budou především ženy ve věku 17 až 49 let, neboť u nich předpokládám největší zájem 

o tento sport. Jumping je totiž nové pojetí hubnutí. Kombinuje více druhů cviků na 

trampolíně i mimo ni včetně posilování problémových partií a strečink. I kůže bude 

hladká a bude vypadat přirozeně svěže. Právě proto bude jumping zajímavější a 

lákavější spíše pro ženy.  

Lekce budou z počátku probíhat jen ve večerních hodinách s ohledem na pracovní dobu 

většiny lidí, mezi které budu patřit i já. Budu totiž podnikání provozovat současně při 

zaměstnání. 

 

Cílem do budoucna je každoroční rozvoj firmy na základě rozšiřování nabídky služeb    

o další nové zajímavé formy cvičení. Již v průběhu druhého roku podnikání bych chtěla 

dosahovat takových příjmů, aby bylo možné z vedlejší výdělečné činnosti přejít na 

hlavní a pokračovat stále více v jejím rozvoji.  
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4.5 Marketingová strategie 

 

Tvorba marketingové strategie je proces, který obsahuje všechny aktivity spojené se 

získáním a udržením zákazníků. Marketingová funkce se prolíná všemi podnikovými 

aktivitami, od nákupu surovin nebo služeb přes finance, nábor pracovníků až po vnitřní 

organizaci. Konkrétní rozpracování marketingové strategie vlastně představuje 

marketingový mix. Marketingový mix se skládá z taktických marketingových nástrojů, 

které podnikateli umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.  

  

4.5.1 Produkt  

Ze začátku se zaměřím na jedinou službu – Jumping. Postupem času bych však chtěla 

sortiment nabízených služeb rozšířit o další nové a zajímavé aktivity, např. BOSU 

trenažér (balanční půlmíč), cvičící deska T-BOW, apod. 

 

Obr. 4: BOSU, T-BOW (zleva) 

                

 

I přes anglické jméno se Jumping zrodil v hlavách českých sportovců. V roce 2000 ho 

"vymysleli" Jana Svobodová a Tomáš Buriánek. Podstatou Jumpingu jsou jednoduché 

poskoky na speciálně vyvinuté trampolínce s „řídítky“ (viz. Obr. 5).  

 

Obr. 5: Jumping trampolínka 
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Jumping je nové pojetí hubnutí - zábavné a bez složitých choreografií pod vedením 

vyškolených instruktorů za doprovodu motivující hudby. Šetří klouby před zbytečnými 

otřesy a při tom je to dynamický a rychlý sport. Má za cíl zvýšit fyzickou zdatnost, sílu, 

rychlost, odolnost a vitalitu a používá se také jako příjemný a zábavný způsob ke 

snížení tělesné hmotnosti.  

 

Lekce je složená z malých dynamických poskoků, rychlých „sprintů“ a balancování na 

pružném výpletu trampolínky, při kterém se zapojí svaly, které se u jiného než 

balančního cvičení neposílí. Jumping kombinuje více druhů cviků na trampolíně i mimo 

ni včetně posilování problémových partií a strečink – nabízí tak důležité procvičení a 

protažení celého těla.  

 

Skákáním na trampolínce se posiluje celé tělo uvnitř i vně. Aerobní zátěž jež vzniká 

jako důsledek skákání, pomáhá rozvoji plic a jejich optimální kapacitě a následně 

pomáhá zlepšit cirkulaci krve a prokrvení celého tělního aparátu, což má pozitivní 

dopad na funkce všech životně důležitých orgánů a tkání v našem těle.  

Cvičení na trampolíně je zábavné a výborné na psychiku. Poskytuje především relaxaci, 

uvolnění, rekondici a čas k odpočinku od práce a stresu. Slouží též jako prevence proti 

onemocnění, jako většina sportů. Pomáhá z těla odplavovat jedy a toxiny. Nehodí se 

však pro lidi s onemocněním kostí, kloubů a při závažných onemocněních pohybového 

aparátu. 

 

Dříve se cvičilo na trampolínkách s menším průměrem (96 cm). V současné době se 

cvičí na trampolínkách s větším průměrem (122 cm) z důvodu pohodlnosti při 

odskocích a cvičení s nohama v rozkročení. Trampolínka je vysoká cca 25 cm, má 8 

opěrných nohou a je limitována váhou 100 kg. Pro větší bezpečnost jsou pružiny 

ukotvující odrazovou plochu kryty obvodovým ochranným polštářem. Životnost 

trampolíny je individuální, záleží na tom, jak se s ní zachází a kolik hodin se na ní 

skáče. Minimální doba životnosti by však neměla být menší než záruční doba u 

spotřebního zboží, tj. dva roky. 
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Pro oslovení většího počtu zákazníků a také s ohledem na fyzický stav každého jedince, 

budou poskytované tři různé druhy lekcí, lišící se v náročnosti:  

Jumping EASY - v těchto lekcích se bude dbát na správnou techniku cvičení, tempo 

bude pomalejší a lekce bude vedena tak, aby ji zvládly všechny věkové kategorie.  

Jumping FITNESS - Jumping zaměřený především na spalování tuků. Lekce je vedena 

tak, aby se tepová frekvence pohybovala v rozmezí 70 – 80 % průměrného maxima, kdy 

je energie získávána hlavně ze spalování uhlohydrátů.  

Jumping POWER - Jumping zaměřený nejenom na spalování tuků, ale také na 

posilování fyzické kondice. Tempo je rychlejší.  

 

4.5.2 Místo podnikání 

Najít vhodné místo pro zřízení provozovny je jeden z hlavních faktorů úspěšného 

podnikání. Mělo by být zákazníkům dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, ale 

stejně tak důležitá jsou v dnešní době i místa k parkování.  

Při řešení prostor ke cvičení Jumpingu, jsem zvažovala dvě různé varianty. První řeší 

pronájem stálých prostor a zřízení provozovny, druhá pronájem školních tělocvičen 

nebo cvičebních sálů v již fungujících sportovních centrech. 

 

Varianta 1 – zřízení provozovny 

Mít vlastní provozovnu a být tzv. „na domácí půdě“, je mým snem. Počáteční vysoká 

investice (oproti druhé variantě – viz. dále) může do budoucna přinést každoroční 

rozvoj firmy a vysoké zhodnocení vloženého kapitálu. Tato varianta je ale spojená i s 

rizikem, že se služba na trhu neuplatní a o investici do zřízení provozovny přijdu. 

 

Při vybírání vhodného umístění provozovny, jsem našla nabídku na pronájem 

komerčních prostor, které se nachází v přízemí nového polyfunkčního domu v Brně 

Králově Poli na Mojmírově náměstí. Majitel nabízí možnost tyto prostory stavebně 

upravit dle potřeb budoucího nájemce. Tato skutečnost je pro mě důležitá, neboť je 

potřeba velkou místnost o celkové rozloze 200 m2 (viz. Obr. 6) rozdělit příčkami na tři 

menší místnosti (cvičební sál a šatny) a vybudovat sociální zázemí (viz. Příloha 6). 

V ceně pronájmu jsou také 2 parkovací místa přímo před vchodem a bezpečnostní 
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systém s napojením na pult centrální ochrany s dohledem 24 hodin. Dostatek 

parkovacích míst je po celém Mojmírově náměstí a prostory se nachází v blízkosti jedné 

z hlavních tepen městské hromadné dopravy (tramvaje č. 1, 6 a 7; autobusy č. 43, 44 a 

67; trolejbus č. 30). Cena pronájmu je 195 Kč za m2 za měsíc (+ energie a služby). 

 

Obr. 6: Mapa umístění provozovny, prostory k pronájmu  

   
Zdroj: FG Reality [online]. [cit. 2010-03-19]. Dostupné z: http://www.fgreality.cz/pronajem-komercnim-
prostor-kancelare-obchod-brno-mojmirovo-nam_1619 
 

 
Provozní doba 

Lekce trvají 1 hodinu (55 minut + 5 minut protahování) a v případě vlastní provozovny 

by byly naplánovány na každý den kromě neděle. V pondělí až pátek by probíhaly ve 

večerních hodinách (cca 17 – 21 hod.), s ohledem na pracovní dobu většiny lidí i moji. 

V sobotu by lekce probíhaly převážně v odpoledních hodinách (cca 14 – 18 hod.). 

  

Tab. 7: Ukázka rozpisu lekcí 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výhody: 

- stálé zázemí a možnost úpravy provozní doby dle poptávky zákazníků,  

- možnost vyšších tržeb z prodeje doplňkového zboží (např. iontové nápoje, 

spalovače tuků apod.), 

- možnost dalšího příjmu z pronajímání cvičebních prostor mimo provozní dobu 

(nutný souhlas majitele prostor).  

 

Nevýhody: 

- vysoké měsíční nájemné, 

- vyšší počáteční náklady z důvodu nutnosti stavebních úprav a vybavení prostor 

(šatny, sprchy, klimatizace, zvuková aparatura, apod.). 

 

 

Varianta 2 – pronájem již zařízených sálů a tělocvičen 

Většina sportovních center i školních zařízení nabízí pronájem svých prostor v době, 

kdy nejsou využívány. V ceně pronájmu, která se pohybuje okolo 300 Kč za hodinu, je 

využití tamních šaten a sociálního zařízení.  

O této možnosti jsem začala uvažovat jako o méně finančně náročné alternativě zahájení 

podnikání. V případě neúspěchu (např. malá poptávka, konkurence,…) tak moje ztráta 

bude podstatně nižší.  

 

Jedna z tělocvičen, o kterých uvažuji se nachází ve Střední odborné škole a Středním 

odborném učilišti obchodním na ulici Jánská. Tato škola má výbornou polohu v centru 

Brna, kousek od zastávek MHD i hlavního vlakového nádraží. Trampolíny se dají 

uskladnit v „nářaďovnách“ u tělocvičen. Existuje zde i možnost dohody se školou o 

společné investici do trampolín. Mohli by je tak využívat i žáci při hodinách tělesné 

výchovy (nutno dobře smluvně ošetřit - např. v případě poškození trampolín). 

 

Dalšími uvažovanými možnostmi jsou: 

�  WEISSER SPORT CENTRUM na ulici Hrnčířská, 

�  STUDIO AROZA na Nových sadech, 

�  FITNESS CENTRUM v Hotelu International Brno,… 
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Provozní doba 

Pokud bych zvolila tuto variantu, musela bych dobu cvičení přizpůsobit době, kterou 

k pronájmu dané školy a sportovní centra nabízejí. Opět bych ale vybírala z večerních 

hodin (cca 17 – 21 hod.). 

 

Výhody:  

- stálá klientela již zaběhnutých sportovních center (zákazníci se o nové aktivitě 

dozvědí téměř okamžitě bez nutnosti velké reklamy), 

- centra mívají většinou dobrou polohu, co se týče dostupnosti MHD i parkování, 

- nižší počáteční výdaje na zahájení podnikání,  

- možnost poskytnout službu zákazníkům z více částí Brna v blízkosti jejich 

bydlišť, aniž by museli někam daleko dojíždět. 

 

Nevýhody: 

- časová vytíženost sálů (odcvičení méně lekcí za měsíc než v případě 

provozovny) a na základě toho i nižší příjmy,  

- vyšší výdaje na pořízení více kusů trampolín (do každého centra) a s tím 

související další nevýhoda 

- nutné najít taková centra, která mají prostory k uskladnění trampolín, 

- ušlý zisk z prodeje doplňkového zboží. 

 

Porovnání obou variant a podrobné rozpracování počátečních investic, příjmů a 

provozních výdajů, je uvedeno v kapitole 4.8 Finanční plán.  

Rozhodnutí o výběru výhodnější varianty ponechám až na základě vypracovaného 

finančního plánu a posouzení celkové situace. 

 

4.5.3 Lidé 

Protože bych ráda nabídla 2 – 3 lekce denně, kromě neděle, nebylo by v mých silách 

vést všechny lekce sama. Budu proto muset nechat na vlastní náklady vyškolit další 

instruktory/ky na Malý Diplom Jumping - 1. stupeň rekvalifikace instruktor Jumping. 

Cena školení je 5 490 Kč.  
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Instruktory budu hledat z řad mladých lidí, nejlépe studentů se zájmem o sport, kteří 

budou brát vedení lekcí spíše jako svůj koníček se symbolickou odměnou 100 Kč/hod. 

Odměny budou vypláceny na základě Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

podle § 75 a 76 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V případě Dohody o 

provedení práce se zaměstnanci z odměny strhává pouze srážková daň. Z odměny na 

Dohodu o pracovní činnosti platí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní i sociální 

pojištění, stejně jako při pracovním poměru. Za lekce, které povedu já, si zatím nebudu 

vyplácet žádné odměny. 

 

4.5.4 Cena 

Cena může znamenat rozdíl mezi úspěchem a krachem u kteréhokoliv podnikání, ale 

obzvláště citlivou se stává u malých firem. Cenová politika malých firem se odvíjí od tří 

základních faktorů: 

� vlivu životního cyklu výrobku: 

- vysoká cena stanovená se záměrem posbírat smetanu u cílové skupiny, než stačí 

vstoupit konkurence, 

- dostatečně nízká vstupní cena, která osloví dostatečný počet lidí z cílové 

skupiny a vytvoří dlouhodobější trh, 

� ceny konkurence – cena je odvozena od konkurenční ceny, 

� výše nákladů – celková výše nákladů představuje určitou hranici, pod kterou 

nemůžeme s cenou jít. 

 

Při určování ceny za lekci jsem vycházela z cen jumping center v jiných městech, kde 

se hodina jumpingu pohybuje od 80 do 150 korun. Cenu jsem stanovila tak, aby byla 

schopna pokrýt provozní výdaje a zajistila návratnost investice (ať už se rozhodnu pro 

stálou provozovnu nebo pronájem tělocvičen).  

Lekce jumpingu tedy bude stát 100 Kč. Zákazníci si budou moci zakoupit i 

permanentky na 10 lekcí za 850 Kč. Permanentky budou nepřenosné (vystavené na 

jméno). Platit se bude hotově na místě před objednanou lekcí. Jiné způsoby platby 

nebudou možné. 
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4.5.5 Propagace 

Cílem propagace je vyvolat zájem zákazníků o firmu a její nabídku výrobků a služeb, 

ale také tento zájem udržet. Propagace informuje zákazníka o dostupnosti, exkluzivnosti 

a užití produktu. Dobře vypracovaná strategie propagace negarantuje prodejní úspěch, 

ale výrazně zvyšuje pravděpodobnost dobrých výsledků. Při řešení propagační strategie 

jsem si položila otázky: 

- Kolik peněz chci do propagace investovat? 

- Jaký způsob propagace bude nejúčinnější? 

- Co a jak chci zákazníkovi sdělit? 

- Jaké výsledky očekávám? 

 

Na základě zodpovězení těchto otázek, mohu vybrat způsob propagace firmy. 

Propagace nové, neznámé firmy je velice důležitá a měla by se jí věnovat patřičná 

pozornost. Ale jako začínající podnikatelka si nemohu dovolit investovat do reklamy 

velké množství peněz.  

Mediální trh je velmi rozmanitý a každý prostředek má své pro a proti. Před volbou je 

nutno analyzovat velikost obchodního území, charakteristiky a specifika mé cílové 

skupiny, jakých médií využívá konkurence, jak důležitou roli hraje opakovatelnost a 

dlouhodobost našeho propagačního sdělení, jaká je cena stejného sdělení v různých 

médiích. 

 

Televize 

Překonává všechny dosavadní média v příjmech z reklamy a propagace, avšak 

z hlediska nákladů jde o médium pro malé firmy téměř nedostupné.  

 
Rádia 

Volbou správné stanice, programu a času může i malá firma oslovit široký okruh 

potenciálních zákazníků. Výhodami jsou univerzální přítomnost v domácnostech, 

automobilech a zaměstnáních, flexibilita, lidskost a přátelskost užitím hlasu a 

mluveného slova. Nevýhodami jsou nepozorné naslouchání, limitovaný čas na 

sdělování, vyžaduje časté opakování, aby bylo sdělení účinné a s tím souvisí i 

nákladnost. 
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Webové stránky 

Svou schopností kombinovat zvuk, barvu, pohyb a vidění nabízí inzerentům stejné 

výhody jako televize, ale za nesrovnatelně nižší cenu. Zatímco televizní reklama se 

pohybuje v řádech statisíců, internet nabízí kvalitní a účinnou reklamu už za několik 

tisíc. 

 

Vozidla MHD 

Tento druh reklamy se jeví jako velmi dobrý z hlediska oslovení velkého počtu lidí. Lze 

si vybrat ze široké nabídky co do velikosti a umístění reklamní plochy a to jak vně, tak 

uvnitř vozidel MHD.  

 

Přímý marketing 

Přímý marketing jsou aktivity, které vytvářejí přímý kontakt s cílovou skupinou 

zákazníků prostřednictvím letáčků do schránek, rozesílání neadresných e-mailů, 

aktivním telemarketingem, atd. 

 

Důležité je, aby se o nově otevřené provozovně dozvědělo co nejvíce obyvatel města 

Brna a okolí. Přesto, že mojí cílovou skupinou jsou ženy ve věku 17 až 49 let, 

nevylučuji ani zájem ze strany mužů a teenagerů. Z výše uvedeného výčtu možností 

jsem zvolila propagaci prostřednictvím reklamních letáčků a plakátů, které budou 

rozdávány po městě Brně, umístěny do střední a vysokých škol, do sportovních center, 

různých kosmetických a solárních studií, relaxačních salónů, kadeřnictví a apod. Další 

formou propagace bude vytvoření internetových stránek firmy a rozeslání informačních 

emailů o otevření nového Jumping centra známým a přátelům s prosbou o jejich pře-

poslání dále. 

 

4.6 Organizační struktura 

 

Podnikatel je fyzická osoba provozující živnost samostatně, vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost. Z definice uvedené v zákoně je jasné, že firmu povedu já a ponesu 

také veškerá podnikatelská rizika. Ručit budu celým jměním vloženým do podnikání i 

osobním majetkem.  
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V případě potřeby zaměstnám 1 až 3 brigáníky – instruktory jumpingu, jejichž pracovní 

náplní bude pouze vedení některých lekcí. Instruktoři budou zaměstnáni na Dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr buď dle § 75 nebo § 76 Zákoníku práce, dle 

rozsahu odcvičených lekcí.  

 

4.7 SWOT analýza 

 

Cílem SWOT analýzy je uvědomit si, jaké má firma silné stránky a příležitosti, ale také 

jaké má slabiny a jaké faktory ji ohrožují. Díky tomuto poznání lze provést kroky 

k využití dalších příležitostí na trhu a k odstranění případných hrozeb. 

 

Tab. 8: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

☺☺☺☺ kvalifikovaná pracovní síla 

☺☺☺☺ příjemný personál i prostředí  

☺☺☺☺ malá konkurence v odvětví 

☺☺☺☺ diferencovaný produkt 

☺☺☺☺ prezentace firmy na internetu 

☺☺☺☺ zvyšující se zájem obyvatelstva o sport 

���� málo známá služba 

���� neznámá začínající firma 

���� slabý tržní image 

���� Jumping je zbytná služba  

���� poskytování pouze jedné služby 

���� vysoká závislost na zákaznících 

Příležitosti Hrozby 

���� rozšíření nabídky služeb  

���� vybudování dobrého jména a pověsti 

���� získání důvěry a věrnosti zákazníků  

���� navázání spolupráce se s různými 

    organizacemi  

���� pořádání zábavných akcí  

 

 

! malá poptávka 

! hospodářský cyklus (recese) 

! vstup konkurence na trh 

! odchod zákazníků ke konkurenci 

! sezónnost 

! změny v legislativě 

! zvýšení celkových nákladů (zdražování) 

! hrozba substitutů 

! hrozba zranění zákazníka při cvičení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Silné stránky představují ty znaky či vlastnosti firmy, které zvyšují její efektivnost. 

Naopak slabé stránky efektivnost firmy snižují. Po zhodnocení a zvážení všech 

interních rizikových faktorů je nutno provést analýzu příležitostí a hrozeb vnějšího 

okolí. Příležitosti představují aspekty, které nabízejí významný potenciál rentabilního 

růstu. Hrozbami jsou ty faktory působící vně firmy, které vytvářejí závažné překážky 

rentabilnímu růstu. 

 

4.7.1 Silné stránky 

Firma bude akreditovaným centrem, což je zárukou účinného a bezpečného programu 

Jumping. Instruktoři budou vybráni z řad sportovních nadšenců a bude kladen důraz na 

jejich vystupování, vstřícnost a jednání se zákazníky. Další silnou stránkou firmy je 

poskytování nové zábavné služby k posílení kondice, svalstva i hubnutí v poněkud 

diferencované podobě oproti jiným sportům. Malou konkurencí se myslí neziskové 

organizace (školy), které tuto službu nabízejí pouze svým studentům. V Brně není 

žádné centrum poskytující Jumping veřejnosti. Velice důležitou záležitostí je i tvorba 

internetových stránek. I podle nich si mohou potenciální zákazníci vytvořit názor na 

moji firmu. Stránky by měly obsahovat všechny důležité informace o firmě i další 

zajímavé informace o jumpingu. Měly by být přehledné, snadno orientovatelné a 

působit příjemně.  Zvolila jsem si podle mého názoru dobře zapamatovatelnou doménu 

www.jumping-brno.cz. Zpracování stránek přenechám odborníkům. 

 

4.7.2 Slabé stránky 

Začátek podnikání nové firmy je spojen s budováním dobrého jména firmy, získáváním 

důvěry zákazníků a vytvářením povědomí zákazníků o nové službě. Tyto slabé stránky 

však mohu postupem času přeměnit na silné a zvýšit tak efektivnost firmy. Dalšími 

slabými a spolu-souvisejícími stránkami firmy jsou nabídka pouze jediné služby a 

závislost životaschopnosti firmy na poptávce zákazníků. Pokud totiž zákazníci uvítají 

otevření nového sportovního centra v blízkosti jejich bydliště, ale zrovna jumping je 

neosloví, přijde firma o zisk, kterého by mohla dosáhnout z provozování jiných cvičení. 
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4.7.3 Příležitosti 

Příležitosti představují pozitivní externí faktory, které může firma využít k dosažení 

svých cílů. V případě, že bude firma úspěšná a zisková natolik, abych ji mohla pojmout 

za svoji hlavní samostatnou výdělečnou činnost, mám v plánu rozšířit nabídku služeb o 

další zábavná cvičení s cílem oslovit ještě větší počet zákazníků, zvyšovat svůj tržní 

podíl a dosahovat stále vyššího zisku. Hodlám objevovat nové trendy v oblasti sportu, 

navštěvovat školení a absolvovat rekvalifikační kurzy. Chci svým zákazníkům přinášet 

stále něco nového, aby je neodradil stereotyp jednotlivých lekcí. Velkou příležitost 

vidím v navázání spolupráce s různými sportovními kluby (např. tréninky pro hokejisty, 

fotbalisty apod.) přizpůsobením tréninků jejich požadavkům (např. na zlepšení kondice, 

posílení svalstva apod.). Okrajově uvažuji i o zábavných víkendových akcích pro děti 

s rodiči. 

 

4.7.4 Hrozby 

Hrozby jsou negativním faktorem, který může ovlivnit úspěšnost podnikání. Největší 

hrozbou se zatím jeví konkurence z řad již zaběhnutých fitcenter. Svoje zázemí, známé 

jméno i zákazníky už mají a stačí jim pouze získat živnostenské oprávnění 

k provozování jumpingu a nechat vyškolit personál. Díky tomu si také mohou stanovit 

nižší cenu za lekci a přilákat tak více zákazníků.  

Další hrozbou je sezónnost, kde se předpokládá vyšší zájem o cvičení v zimní měsících 

z důvodů např. vánočních předsevzetí, uvolnění od stresu (období depresivních stavů) a 

dále v jarních měsících (např. hubnutí do plavek). Naopak v letních měsících tráví 

většina lidí svůj volný čas venkovními aktivitami, které se nedají provozovat v zimě 

(jízda na kole, kolečkových bruslích, apod.). 

V současné době se na tuzemské ekonomice stále projevuje celosvětová krize a část 

obyvatelstva se potýká s tíživou finanční situací. Omezují proto své volno-časové 

aktivity nebo hledají jejich levnější substituty. Také neustálé legislativní změny a 

zdražování cen energií jsou hrozbou zvýšení celkových nákladů firmy a tedy snižování 

zisku. 
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4.8 Finanční plán 

 

Finanční plán je důležitou částí podnikatelského záměru. Před zahájením podnikatelské 

činnosti mi pomůže získat představu o tom, jak vysoká investice bude potřeba pro 

zahájení podnikání a jakých minimálních příjmů by mělo být dosaženo, aby byly 

pokryty alespoň provozní výdaje nutné pro chod firmy. 

 

Při vypracovávání finančního plánu jsem počítala s oběmi možnými variantami zahájení 

podnikatelské činnosti, podrobně rozepsanými v kapitole 4.5.2 Místo podnikání. Obě 

varianty mají své klady i zápory co se týče finanční náročnosti, organizace činnosti, 

budoucích příležitostí, atd. Pro obě varianty jsem se snažila co nejreálněji odhadnout 

počáteční kapitál nutný k založení firmy, provozní výdaje a příjmy. Dále jsem sestavila 

přehled peněžních toků ve zjednodušeném rozsahu pro budoucí tři roky podnikání.  

 

V závěru této kapitoly je na základě posouzení zjištěných výsledků uvedeno rozhodnutí 

o výběru vhodnější varianty k realizaci podnikatelského záměru. 

 

4.8.1 Počáteční kapitál 

V případě první varianty, zřízení provozovny, je před zahájením činnosti nutné provést 

stavební úpravy, vybavení provozovny a zaškolení minimálně dalších dvou instruktorů. 

Celkové výdaje včetně propagace firmy, pojištění a dalšího budou činit 225 492 Kč.  

 

Druhá možnost - pronájem cvičebních prostor v již fungujících vybavených sportovních 

centrech nebo školních tělocvičnách, je finančně méně náročná. Odpadají výdaje na 

stavební úpravy, vybavení provozovny, zaškolení a odměny instruktorů. Z důvodu 

časové vytíženosti sálů bude odcvičeno daleko méně lekcí za měsíc a troufám si proto 

tvrdit, že je všechny zvládnu vést sama. Mám ale v plánu nechat vyškolit a zaměstnat 

jednoho brigádníka, který by mě v případě nepředvídatelné nahodilé události mohl 

zastoupit.  

Na druhou stranu budou výdaje vyšší o počet pořízených trampolín. Kvůli jednodušší 

organizaci, bude určité množství trampolín se souhlasy majitelů uskladněno v každém 

sále. Celkové výdaje tak budou činit 141 702 Kč.  
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Podrobný rozpis počátečních výdajů obou variant je v Příloze 2. Jen podotýkám, že 

zatímco u první varianty bude z počátku nakoupeno jen 16 trampolín, v případě druhé 

varianty počítám s nákupen 32 kusů (pro začátek 2 tělocvičny po 16ti kusech). 

 

Vzhledem k  neochotě bank poskytovat v současné ekonomické situaci úvěry drobným 

podnikatelům a vzhledem k poměrně nízkému počátečnímu kapitálu obou variant jsem 

se rozhodla vložit do podnikání vlastní naspořené peněžní prostředky. Protože budu 

současně při podnikání i zaměstnaná, budu moci případné drobné finanční ztráty krýt ze 

mzdy.  

 

4.8.2 Předpokládané provozní výdaje 

Provozní výdaje varianty 2 jsou tvořeny pouze pronájmem cvičebních prostor, odměnou 

brigádníka a telefonním paušálem. U varianty 1 je třeba k pronájmu přičíst spotřebu 

energií, k odměnám instruktorů sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 

a nákup zboží. Výdaje na nákup zboží budou z počátku nízké, neboť budu nakupovat 

malé množství. Postupem času, po zjištění poptávky po daném zboží, budu nakupované 

množství zvětšovat. 

 

V prvním roce nemusím, jako začínající podnikatel, platit zálohy na sociální pojištění 

podnikatele. Proto také v přehledu nejsou uvedeny. V dalších letech byly počítány podle 

postupu uvedeného v kapitole 2.10 Osoba samostatně výdělečně činná. Zahrnuté jsou 

do položky Ostatní výdaje ve výkazu cash flow. To samé platí i pro zálohy na daň 

z příjmů. Zálohy na zdravotní pojištění se neplatí ani v 1. roce, ani v dalších letech. 

 

Mzdy brigádníků byly stanoveny jako odměny ve výši 100 Kč za odcvičenou lekci. 

Každý ze dvou pomocných instruktorů odcvičí průměrně 20 lekcí za měsíc. Celkové 

měsíční mzdové výdaje tedy budou 4 000 Kč, z nichž sociální a zdravotní pojištění 

placené zaměstnavatelem (34 %) činí 1 360 Kč.  

U varianty 2, jak již bylo zmíněno, nepůjde o pravidelné měsíční vyplácení odměn. 

Odměna bude brigádníkovi vyplácena na základě dohody o provedení práce, neboť 

neodpracuje více než 150 hod. za rok. Z této odměny se nemusí odvádět SP a ZP.  

Nájem u varianty 2 je počítán jako 300 Kč za hodinu krát 32 lekcí za měsíc.  
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Podrobný rozpis měsíčních provozních výdajů je uveden v následující tabulce. 

 

Tab. 9: Předpokládané provozní výdaje v roce zahájení činnosti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.8.3 Předpokládané příjmy 

Při odhadování výše příjmů jsem u obou variant počítala s průměrným počtem deseti 

zákazníků (z celkem 15 možných) na jedné lekci. Při výpočtu příjmů za službu byl 

zohledněn i určitý počet prodaných permanentek.  

Ve druhém roce počítám s nárůstem návštěvnosti o 20 %, z důvodů získání většího 

povědomí lidí o nové službě a zlepšující se ekonomické situaci.  

V třetím roce optimisticky odhaduji nárůst počtu zákazníků ještě o dalších 10 %.  

Příjmy z prodeje zboží (u varianty 1) jsem v prvním roce odhadla na 1 000 Kč. 

V dalších letech počítám s každoročním nárůstem 10 %.  

 

Výpočet celkových příjmů je uveden v Příloze 2.  

 

Pro lepší porovnání obou variant uvádím na následující stránce graf, který ukazuje 

měsíční a roční příjmy v prvním roce podnikání. 
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Graf 2: Porovnání měsíčních a ročních příjmů varianty 1 a 2 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příjmy varianty 2 jsou nižší poměrně nižšímu počtu odcvičených lekcí a ušlému zisku 

z prodeje zboží. 

 

Ještě uvádím pro celkové zhodnocení situace graf, ve kterém jsou srovnány počáteční 

výdaje spojené se založením firmy, roční provozní výdaje a roční příjmy obou variant v 

prvním roce podnikání. 

 

Graf 3: Přehled počátečního kapitálu, ročních výdajů a příjmů v roce 2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8.4 Výkaz cash flow ve zjednodušeném rozsahu  

Výkaz cash flow uvádí přehled finančních toků firmy od počátku do konce období. 

Základní funkcí výkazu cash flow je vyjádřit všechny změny ve finanční situaci 

podniku.  

 

Počáteční stav peněžních prostředků u varianty 1 je 250 000 Kč, u varianty 2 se jedná o 

150 000 Kč. Příjmy jsou podrobně rozepsány v Příloze 2. Výdaje jsem rozdělila na 

investiční, provozní a ostatní. 

Investiční výdaje jsou předpokládané počáteční výdaje a v dalších letech investice do 

obměny zařízení. Konkrétně v roce 2013 počítám u obou variant s částečnou obměnou 

trampolín. 

Provozní výdaje jsou spojené s chodem firmy (nájem, mzdy, apod.) a počítám s jejich 

každoročním zvýšením o 5 % z důvodu neustálého zdražování cen energií apod. 

Položka Ostatní výdaje zahrnuje platby drobných oprav, čistících prostředků, ale             

i sociální a zdravotní pojištění podnikatele daného roku (viz. kapitola 2.10.1 Pojistné na 

sociální zabezpečení). Přesto, že povedu daňovou evidenci, přepokládám, že nebudu mít 

čas vést ji osobně. Proto je v ostatních výdajích zahrnuta také částka na služby účetního 

ve výši 20 000 Kč za rok.  

Položku Daně tvoří zálohy na daň daného roku a doplatek daně za předcházející rok.  

Výpočet záloh na daň, roční daně i částek sociálního a zdravotního pojištění je uveden 

v Příloze 3. 

 

Tab. 10: Výkaz Cash flow ve zjednodušeném rozsahu 
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Níže uvádím grafické vyjádření příjmů, výdajů, daní a čistých příjmů obou variant. 

 

Graf 4: Cash flow v letech 2011 až 2013 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
 

 

 4.8.5 Výpočet ekonomických ukazatelů  

Bod zvratu 

Bod zvratu (angl. BEP = break even point) je v mém případě objem výkonů, ve kterém 

se příjmy rovnají výdajům. Pro jeho výpočet jsem se rozhodla, abych zjistila průměrný 

minimální počet zákazníků na jednu lekci, při kterém budou dosažené příjmy stačit k 

provozu firmy. Pokud bude průměrný počet zákazníků na lekci vyšší, budu dosahovat 

zisku. 

 

Bod zvratu se vypočítá z výše uvedeného pravidla, že příjmy se rovnají výdajům, neboli 

cena za lekci násobená počtem zákazníků na jedné lekci rovná se fixním nákladům plus 

variabilním nákladů.  

P * Q = FN + v * Q 

 

V mém případě variabilní náklady nejsou, proto počítám se zjednodušeným vzorcem 

P * Q = FN 
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Následující výpočet je pro první rok varianty 1. Zbylé výpočty jsou uvedené v Tab. 10.  

   P * Q = FN 

100 * Q = 878 812 

          Q = 878 812 / 100 

          Q = 8 789 zákazníků ročně, tj. průměrně 10 zákazníků na 1 lekci. 

 

Tab. 11: Výpočet minimálního nutného počtu zákazníků  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z analýzy bodu zvratu varianty 1 vyplývá, že při daných nákladech a stanovené ceně za 

lekci, bude provozovna v prvním roce činnosti schopná fungovat, pokud bude každou 

lekci v průměru navštěvovat alespoň 11 zákazníků. Při tomto počtu jsou dosažené 

příjmy ještě schopny pokrýt nutné výdaje a udržet chod firmy. Obdobně to platí pro 

všechny další roky i pro variantu 2. 

 

Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je finanční veličina, která se používá jako kritérium pro 

hodnocení výnosnosti investičních projektů. Je-li čistá současná hodnota investice 

kladná, pak ji můžeme přijmout. Vypočítává čistou současnou hodnotu investice na 

základě diskontní sazby (požadované míry výnosnosti), všech očekávaných peněžních 

příjmů a peněžních výdajů. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednění faktoru času. 

Ukazatel ČSH můžeme použít i pro výběr optimální varianty v případě více možností. 

Optimální je projekt s nejvyšší kladnou ČSH. 
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Výše investice do projektu se rovná předpokládaným počátečním výdajům. Úrokovou 

sazbu, která zahrnuje i rizikovou přirážku, jsem zvolila ve výši 10 %.  
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Čistá současná hodnota obou variant vyšla kladná, to znamená, že obě možnosti 

investice jsou přijatelné. Investice do varianty 2 je výhodnější, neboť přinese vyšší 

zhodnocení na jednotku investovaných prostředků. 

 

Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti investice je doba, za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají 

počáteční kapitálový výdaj na investici. Vypočítá se jako: 

pzZ

KV
DN =  

KV – kapitálové výdaje 
Zpz – průměrný roční zisk (čistý příjem) po zdanění  

 

118596

225492
1.var =DN  = cca 23 měsíců 

 

131755

141702
2.var =DN  = cca 13 měsíců 

 

Varianta 2 je výhodnější i podle tohoto ukazatele. Investovaný kapitál se vrátí dřív. 

 

 4.8.6 Shrnutí zjištěných poznatků a výběr řešení  

V práci bylo řešeno založení firmy dvěma možnými způsoby. Prvním je zřízení 

provozovny v pronajatých prostorách na Mojmírově náměstí. Ze začátku bude 

investováno do nákupu 16ti trampolín. V případě velkého zájmu o jumping, by nebyl 

problém dokoupit další trampolíny, neboť prostory pro cvičení jsou dostatečně velké a 

je možné navýšení kapacit bez porušení hygienických norem.  
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Druhou variantou je pronájem cvičebních prostor v různých sportovních centrech a 

školních zařízeních. V tomto případě jen nutné nakoupit větší množství trampolín, aby 

mohly být umístěny do každého osloveného centra.  

Pro obě varianty byl vypracován finanční plán a vypočítány některé ekonomické 

ukazatele. 

 

Varianta 1 je v prvním roce finančně náročnější než varianta 2. Je s ní také spojeno 

mnohem více administrativy a zařizování. Vzhledem k výši počátečního kapitálu, je i 

doba návratnosti investice delší. Tato varianta je mnohem rizikovější, ale na druhou 

stranu přináší výhod a budoucích příležitostí. Úspěšnost a životaschopnost firmy je 

závislá na počtu zákazníků. Pro pokrytí provozních nákladů je v tomto případě nutná 

návštěvnost v průměru deset lidí na lekci.  

  

Výhodou druhé varianty je nejen potřeba nižšího kapitálu a výše provozních nákladů, 

ale převážně možnost vyloučení části potenciální konkurence tím, že jim v jejich 

centrech nabídnu poskytování této služby. Oni tak mohou svým stálým zákazníkům 

rozšířit nabídku služeb, aniž by museli vynakládat prostředky na získání rekvalifikace, 

školní zaměstnanců a pořízení trampolín. Veškeré výdaje spojené s jumpingem včetně 

odborné způsobilosti bych nesla já. Tato centra ale bývají obsazena i dalšími nájemci 

(cvičí se zde např. pilates, aerobik apod.), proto bude omezený výběr dnů a denních 

dob, kdy sály a tělocvičny nejsou obsazeny. V případě neúspěchu by moje ztráta, oproti 

první variantě, byla menší o výdaje na stavební úpravy a vybavení provozovny.  

 

Přestože je mým snem mít vlastní provozovnu, po vyhotovení finančního plánu a 

zvážení celkové situace, jsem se alespoň pro začátek rozhodla zvolit druhou variantu a 

oslovit již fungující sportovní centra. Je to pro mě v začátcích podnikání jednodušším a 

v případě neúspěch i šetrnějším řešením. Dosahované příjmy budou sice nižší než 

v případě zřízení provozovny z důvodu méně odcvičených lekcí, ale stejně tak značně 

nižší budou i výdaje a doba návratnosti investice je kratší. 

 

Pokud se ukáže, že je o jumping v Brně zájem, mohu uvažovat o přechodu z vedlejší 

činnosti na hlavní činnost, založení vlastní provozovny a rozvoji firmy. 
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5 ZHODNOCENÍ RIZIK 

 

Každá podnikatelská činnosti je jedinečná a nese v sobě svá specifická rizika. Rizika 

ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s 

určitou pravděpodobností se v daném oboru vyskytnou. Je důležité, aby podnikatel před 

zahájením činnosti zvážil možná rizika, která mohou v souvislosti s podnikáním nastat a 

zamezil jim nebo zmírnil jejich výskyt.  

 

Největším potenciálním rizikem je nízká návštěvnost. Pro nově vznikající firmu, která 

poskytuje poměrně málo známou službu, je toto riziko na počátku podnikání vysoce 

pravděpodobné. Pokud by trvalo i několik měsíců od zahájení činnosti, mohlo by 

z důvodu nepokrytí měsíčních fixních výdajů vést ke krachu firmy. Důležité proto je 

dostatečně informovat veřejnost a vzbudit zájem o tuto sportovní aktivitu. Prioritním 

cílem však bude navodit v zákazníkovi pocit příjemného strávení svého volného času 

s vědomím, že navíc udělal něco pro své zdraví. Takto spokojený zákazník se bude rád 

vracet. Dalšími možnostmi omezení tohoto rizika jsou vhodné marketingové kampaně 

(např. ukázkové lekce zdarma, kde si zákazníci mohou vyzkoušet příjemný pocit z 

„hopsání“ na trampolíně), styl jednání se zákazníky, navození příjemné atmosféry, 

snaha vyhovět jejich požadavkům apod.  

 

Sezónnost a vliv počasí je dalším rizikem. Zatímco v zimě a na jaře jsou fit-centra plná 

(např. z důvodů novoročních předsevzetí nebo formování postav do plavek), v létě se 

lidé věnují spíše venkovním aktivitám (např. tenis, jízda na kole, plavání,…). Nebo 

třeba stačí jen to, že je škaredé počasí a lidem se nechce vycházet z domu. V tomto 

případě je obzvlášť důležité zapojit fantazii a vymyslet několik možností, jak vzbudit 

zájem u zákazníků. Například by mohly mít úspěch různé tréninky i pro děti a mládež v 

době prázdnin. Dále poskytování tréninků přizpůsobených sportovním týmům (např. 

fotbalistům), firemním týmům (v rámci tzv. „teambuildingu“). Další možnosti zvýšení 

návštěvnosti i v letních měsících se mohou projevit v podobě různých slev a výhod.  
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Současná ekonomická situace úvahám o zahájení podnikání také příliš nepřeje. Lidé se 

snaží šetřit a omezují tak kromě jiného i své volno-časové aktivity. Makroekonomické 

indikátory v poslední době potvrdily, že česká ekonomika prochází oživením. Analytici 

ale brzdí přehnaný optimismus. Je stále více pravděpodobnější, že vývoj ekonomické 

krize bude mít podobu W a skutečný růst přijde až po druhém propadu. Avšak v době 

zahájení činnosti (leden 2011) by se podle ekonomů už měla ekonomika pomalu 

vzpamatovávat a finanční situace občanů zlepšovat.  

 

Dalším rizikem je poškození trampolín, ať už drobného nebo velkého rozsahu například 

v důsledku požáru. Následkem by byl ušlý zisk (v případě jedné trampolíny se může 

jednat o ztrátu až 1800 Kč týdně) a také dodatečné výdaje na pořízení nového zařízení. 

V případě drobných poškození je dobré mít v zásobě pár náhradních dílů (např. pružina 

k ukotvení odrazové plochy, kryt pružin, výplet, podpůrná nožička atd.). V případě 

úplného zničení a nutnosti okamžitého nákupu nových trampolín bude záležet na 

spolupráci s dodavateli a jejich schopnosti dodat zboží v co nejkratším termínu.  

 

Další hrozbou, které bohužel nejde zabránit, je vstup nových konkurentů do odvětví. 

Než se tak stane, budu dělat vše pro to, abych si u již získaných zákazníků udržela 

důvěru a věrnost. Po vstupu konkurence na trh budou asi rozhodující marketingové 

kampaně, dobrá pověst již zaběhnuté firmy a samozřejmě cena za lekci. 

 

Poslední riziko, o kterém se zmíním, ale které rozhodně neuzavírá výčet potenciální 

rizik spojených s tímto oborem podnikání, je hrozba ztráty zaměstnanců. Je možné, že 

ze zdravotních či jiných osobních důvodů nebude moci některý instruktor vést lekce. 

Může se také stát, že třeba jen ztratí nadšení a zájem o tuto práci, nebo půjde pracovat 

jako instruktor k potenciální budoucí konkurenci., a nebo se naopak sám stane v tomto 

oboru živnostníkem a mým konkurentem. Tak jako tak, jejich odchod by znamenal 

ztrátu v podobě dalších výdajů na vyškolení nového instruktora a nejspíš i ušlý zisk, 

neboť bych musela dočasně snížit počet lekcí. Tomuto riziku se ale bohužel nedá nijak 

zabránit. 
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Obr. 7: Mapa rizik 

 

 

 

 

Z výše uvedeného výčtu rizik je patrné, že se jedná o velice rizikový obor podnikání. 

Většina těchto rizik je těžko předvídatelných. Rizika mohou, ale také nemusejí nastat. 

Záleží na podnikateli, jak moc je ochoten riskovat a jít za svým snem. Já pevně věřím, 

že o novou sportovní aktivitu bude v Brně zájem a po překonání počátečních obtíží se 

firma začne rozvíjet. První rok budu připravená hradit i případnou ztrátu z vlastních 

zdrojů. Další rok, po odpadnutí všech počátečních nákladů, už bude firma schopna 

vydělat si na provozní výdaje sama. Proto jsem ochotna všechna rizika podstoupit a 

tento podnikatelský záměr zrealizovat.   
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6 HARMONOGRAM IMPLEMENTACE 

 

Srpen – říjen 2010 

Pro zahájení podnikání je potřeba získat Osvědčení o odborné způsobilosti. Oprávnění 

k získání živnostenského listu je vydáno na základě absolvování tří stupňů 

rekvalifikačního kurzu (trvají 3 – 4 prodloužené víkendy) a návštěvě praktických lekcí 

se zkušenými instruktory (30 hospitačních hodin). Získání osvědčení tedy může trvat 

přibližně 2 - 3 měsíce, záleží na tom, jak budou vypsány termíny školení. 

Předpokládám, že certifikát obdržím do konce října. 

Mezitím, co budu absolvovat jednotlivé kurzy, budu řešit s majiteli sportovních center 

pronájem sálů. Dále budu řešit grafické zpracování reklamních letáčků a plakátů, 

registraci internetové domény a přibližný vzhled internetových stránek.  

 

Říjen 2010 

V říjnu začnu hledat zájemce o brigádu pomocného instruktora jumpingu a zadám 

odborné firmě zpracování internetových stránek (www.jumping-brno.cz). Dále nechám 

natisknout reklamní materiály.  

 

Listopad 2010 

Začátkem listopadu provedu ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. Bude-li ohlášení 

bez závad, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode 

dne ohlášení a vydá mi výpis. Veškeré údaje související se zahájením podnikatelské 

činnosti předá živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne vzniku živnostenského 

oprávnění také dalším příslušným úřadům. 

Přibližně v 2. polovině listopadu proběhne školení instruktora (Malý diplom jumping) 

a začnu s oslovováním zákazníků. Budou rozdávány letáčky, vylepovány plakáty, 

rozesílány informační emaily.  

 

Prosinec 2010 - nákup trampolín. 

Leden 2011 - zahájení podnikatelské činnosti 

 

V Příloze 7 uvádím grafické zpracování harmonogramu implementace. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo posoudit reálnost podnikatelského záměru na založení 

Jumping centra v Brně a navrhnout vhodnou strategii jeho realizace.  

 

Jumping je nové pojetí hubnutí. Podstatou jumpingu jsou jednoduché poskoky na 

speciálně vyvinuté trampolínce s „řídítky“. Šetří klouby před zbytečnými otřesy a při 

tom jde o dynamický a rychlý sport. Má za cíl zvýšit fyzickou zdatnost, sílu, rychlost, 

odolnost a vitalitu a používá se také jako příjemný a zábavný způsob ke snížení tělesné 

hmotnosti. Cvičení na trampolíně je zábavné a výborné na psychiku. 

 

Podnětem zpracování diplomové práce na toto téma je můj vážný zájem o podnikání 

v tomto oboru, snaha zvýšit své osobní příjmy, ale i touha, stát se postupem času svým 

vlastním pánem. Práci jsem se snažila zpracovat s nejaktuálnějšími daty, aby poskytla 

co nejreálnější pohled na současnou situaci dané problematiky a mohla být použita jako 

jeden z argumentů, zda má cenu se do tohoto podnikání pouštět či nikoliv.  

 

První kapitola je zaměřena na získání teoretických poznatkům pro objasnění 

problematiky spojené se založením podniku. Před zahájením činnosti je potřeba 

seznámit se se všemi skutečnostmi souvisejícími se začátkem podnikání a získat 

představu o tom, co všechno podnikání v daném oboru obnáší. Proto je velká pozornost 

věnována především důležitosti zpracování podnikatelského záměru do písemné 

podoby. Podnikatel může díky zpracování plánu zjistit, že v cestě k zahájení podnikání 

stojí překážky, které prostě nelze obejít nebo překonat, a podnik tak skončí dřív, než 

začal. Takovýto výsledek není žádoucí, je ale rozhodně lepší, než investovat čas i 

peníze a pak zkrachovat. 

 

Na základě těchto teoretických znalostí byly v další kapitole vypracovány analýzy 

podnikatelského prostředí – analýza SLEPT a Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Z těchto analýz vyplynulo, že trh, na kterém hodlám působit, je dostatečně velký pro 

zahájení činnosti i k budoucímu rozvoji firmy a i moje konkurenční postavení je dobré. 

Současná ekonomická situace zužuje okruh mého cílového segmentu, který tvoří ženy 
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ve věku 17 až 49 let. Věřím však, že v době plánovaného zahájení podnikání (leden 

2011) se už bude životní úroveň zlepšovat a okruh zákazníků se rozšíří o další skupiny.  

 

Další kapitola už je věnovaná samotnému návrhu řešení podnikatelského záměru. Hned 

na začátku jsem řešila jakou zvolit vhodnou právní formu podnikání. Vzhledem k tomu, 

že jsem začínající podnikatel, rozhodla jsem se pro nejjednodušší variantu. Budu 

podnikat jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění. Protože jumping je 

služba, která spadá pod živnosti ohlašovací vázané, musím splňovat podmínku odborné 

způsobilosti. Tu získám absolvováním rekvalifikačního kurzu organizace FACE 

CZECH ACADEMY s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

 

Na podnikání bude nahlíženo jako na další zdroj příjmů vedle příjmů ze závislé činnosti 

(vedlejší samostatná výdělečná činnost). Nebude se na mě dle § 1 odst. 2 písmena e) 

vztahovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, proto zvolím vedení daňové evidence.  

Podle § 6 odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb. budu osvobozena i od placení daně z přidané 

hodnoty.  

 

Při vypracovávání marketingové strategie a následně finančního plánu, jsem zvažovala 

dvě různé varianty založení firmy. První se zabývá založením klasické provozovny 

v pronajatých prostorách. Druhá možnost jak začít s podnikáním, bez nutnosti zřizovat 

vlastní provozovnu, mě napadla v průběhu vypracovávání této práce. Jde pronájem 

školních tělocvičen nebo sálů již zaběhnutých sportovních center. Ty jsou nabízeny k 

pronájmu v době, kdy prostory nejsou využívány. Počáteční výdaje jsou nižší o částky 

vynaložené na stavební úpravy a vybavení provozovny. 

 

Při výběru vhodných prostor k umístění provozovny jsem brala velký ohled na dobrou 

dostupnost městskou hromadnou dopravou i dostatek parkovacích míst. Najít v Brně 

opravdu dobré místo pro zřízení provozovny, které vyhovuje mým předpokladům 

s akceptovatelným nájemným, není snadné. Jedno takové místo jsem našla v přízemí 

nového polyfunkčního domu na Mojmírově náměstí. Prostory je nutné stavebně upravit. 

Hlavní výhodou je možnost přizpůsobit provozní dobu podle poptávky zákazníků.  



 77 

Při určování ceny za lekci jsem vycházela z cen jumping center v jiných městech.         

S přihlédnutím k provozním nákladům jsem cenu stanovila ve výši 100 Kč za lekci. 

Zákazníci si budou moci zakoupit i permanentku na 10 lekcí za 850 Kč. 

 

Z výpočtů ekonomických ukazatelů vyplývá, že stálou provozovnu má cenu zřídit 

v případě, že minimální návštěvnost na jedné lekci při stanové ceně, bude průměrně    

10 zákazníků, jinak příjmy nepokryjí náklady nutné pro chod firmy. Při tomto počtu 

zákazníků bude doba návratnosti investice 23 měsíců.  

 

Přesto, že je mým snem mít vlastní provozovnu, rozhodla jsem se, na základě 

vypracovaného finančního plánu a zvážení celkové situace, začít s podnikáním druhým 

způsobem – pronájmem sálů a tělocvičen, a to hned z několika důvodů. Zejména jde o 

počáteční kapitál, administrativní náročnost, zhodnocení vloženého kapitálu i dobu 

návratnosti investice. Navíc tímto způsobem eliminuji část potenciální konkurence. 

Pokud by totiž majitelé center chtěli tuto službu také nabízet, museli by absolvovat 

rekvalifikační kurz pro získání živnostenského oprávnění k provozování této činnosti, 

zaškolit personál a investovat prostředky do nákupu trampolín. Díky mé nabídce by jim 

veškeré tyto výdaje odpadly. Oni by jumping pouze zařadili do nabídky svých služeb a 

zvýšili tak ještě více atraktivitu svého centra. Pro mě to bude tato varianta v začátku 

podnikání jednodušším a v případě neúspěch i šetrnějším řešením. Návratnost investice 

je v tomto případě 13 měsíců. 

 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o vedlejší druh mých příjmů, budu z počátku 

podnikání ráda, když se firma na trhu uplatní. Není nutné, abych hned v začátku 

činnosti dosahovala vysokého zisku. Pokud se ukáže, že je o jumping v Brně zájem, 

mohu uvažovat o přechodu z vedlejší činnosti na hlavní, založení vlastní provozovny a 

rozšíření nabídky služeb o další cvičení. 

 

Na veškerá mnou navrhovaná řešení realizace podnikatelského záměru je třeba nahlížet 

orientačně, neboť se situace na trhu neustále mění a údaje uvedené v této práci se časem 

stanou neaktuálními a neplatnými. Proto je třeba získávat neustále nové aktuální 

informace a znovu přezkoumávat a hodnotit rizika spojená s projektem. 
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PŘÍLOHY 

 
Příloha 1: Předpokládané počáteční výdaje 
 
 

 
 
Pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu, v případě požáru i krádeže. 

Poplatky se týkají především autorských práv k pouštěné hudbě při cvičení (OAZA, 

Intergram, rozhlas, …). Internetové stránky jsou u varianty 2 levnější, neboť nebude 

potřeba tak odborné a dokonalé zpracování jako v případě vlastní provozovny. 
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Příloha 2: Předpokládané příjmy v roce zahájení činnosti 
 
 

 

 

Příjmy za služby tvoří část příjmů od zákazníků, kteří platí před danou lekcí a část 

příjmů za prodané permanentky. Jen připomínám, že u varianty 1 bude měsíčně 

odcvičeno 72 lekcí, zatímco v případě varianty 2 jen 32 lekcí. 

 

 

Příloha 3: Výpočet roční daňové povinnosti OSVČ 

 

  
 
 

DZD § 6 se vypočítá jako suma měsíčních hrubých mezd x 1,34 (= superhrubá mzda). 

DZD § 7 je rozdíl příjmů a výdajů ze SVČ. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ je 

pojistné daného roku, které je však splatné v následujícím roce. Zálohy na sociální 

pojištění OSVČ a zálohy na daň jsou platby odváděné v tom daném roce. 

U varianty 1 je v roce 2012 základ daně snížen o ztrátu DZD § 7 v roce 2011. 
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Důležitou poznámkou je, že zdravotní ani sociální pojištění, které platí OSVČ sama za 

sebe, není daňově uznatelný výdaj. Daň se proto počítá z rozdílu příjmů a výdajů, které 

nezahrnují zaplacené sociální a zdravotní pojištění. 

 

Pokud jsem při podnikání zároveň i zaměstnancem, bere se při výpočtu záloh na daň 

v úvahu dílčí základ daně ze závislé činnosti. Při jeho výpočtu jsem předpokládala 

měsíční hrubou mzdu 17 000 Kč. 

 
 
Příloha 4: Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti 

 

 
 
 
 
Příloha 5: Výpočet dílčího základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů 

 

 
 
 
Ostatní výdaje zahrnují 5 000 Kč na různé opravy, čistící prostředky a jiné výdaje a dále 

20 000 Kč za služby účetního (vyplácené po 5 000 Kč čtvrtletně). 
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Příloha 6: Nákres stavebních úprav prostor 
 
 

 
 
 
 
 
Příloha 7: Harmonogram implementace podnikatelského záměru 

 

 


