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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení centra 

asistované reprodukce ve městě Brně. Na základě teoretických poznatků, analýzy 

současné situace na trhu a marketingového výzkumu předkládá návrh řešení ve formě 

konkrétního podnikatelského záměru. Ten by měl posloužit jako opora pro úspěšný 

start podnikání. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, centrum asistované reprodukce, podnikání, založení podniku, 

marketingový plán, finanční plán. 

 

 

 

Abstract 

This thesis is engaged in the proposal of creation business plan for establishing IVF (in 

vintro fertilization) centre. With the regard for theoretical knowledges, analysis of 

contemporary situation in private enterprise and marketing research, this work brings 

the proposition of business plan for succesfull start of enterprise. 

 

Key words 

Business plan, in vitro fertilization centre, enterprise, establishing a company, 

marketing plan, financial analysis.  
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Úvod 

Podnikatelský plán pro založení firmy by měl představovat komplexní dokument, který 

v ucelené podobě předkládá podstatné informace o předmětu činnosti daného 

podniku, o jeho budoucích aktivitách, o jeho krátkodobých a dlouhodobých cílech a 

vůbec o životaschopnosti nejen podniku jako takového – ve fyzické rovině – ale i 

podnikatelského záměru coby myšlenky, která by měla zaplnit určitou mezeru na trhu, 

ať už kvantitativně nebo kvalitativně. Hlavním účelem podnikatelského plánu by mělo 

být představit podnikatelský záměr a přesvědčit okolí o jeho smysluplnosti, přínosech a 

rentabilitě. 

Sestavit kvalitní podnikatelský plán není v žádném případě jednoduchá záležitost. 

Nejen, že je potřeba mít zcela jasnou představu o předmětu podnikání, resp. o dané 

podnikatelské činnosti, ale musíme brát v úvahu, jaké bude firma nebo podnikatel 

nabízet konkrétní výrobky a služby. V plánu by měl být detailně zpracován celý projekt. 

Musíme znát daný segment trhu a případnou konkurenci, musíme mít do jisté míry 

připravený marketing. Musíme mít připravený výrobní proces nebo proces nabídky a 

poskytování služeb. Měli bychom mít promyšlený dopad našich záměrů na životní 

prostředí, lidskou společnost a vůbec na celé okolí našeho podnikání. V neposlední 

řadě je nesmírně důležitá finanční stránka věci, tj. je třeba mít zpracován určitý 

finanční plán, který dává celému projektu smysl a cíl, a dá se říci, že tvoří jeho páteř. 

V diplomové práci se budu zabývat podnikatelským plánem založení IVF centra – tj. 

centra asistované reprodukce. Jedná se o velmi specializované odvětví, které v těchto 

letech zažívá mimořádný růst. Domnívám se, že i přes existenci státních zařízení, ale i 

mnohých již poměrně zavedených privátních klinik, je zde stále prostor pro podnikání a 

expanzi. Velký rozvoj tohoto odvětví se dá očekávat v dalších letech a to především 

díky stabilně narůstající poptávce po službách tohoto druhu, při nejmenším v důsledku 

civilizačních vlivů na lidskou populaci. 
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1 Vymezení problému a stanovení cílů diplomové práce 

Tato diplomová práce řeší problematiku tvorby podnikatelského plánu tak, aby mohl 

být co nejlépe realizován v praxi. Konkrétně se budu v práci zabývat podnikatelským 

záměrem založení privátního centra asistované reprodukce (IVF1 centra). 

1.1 Vymezení problému 

S rozvojem naší společnosti můžeme vypozorovat dva trendy, o které se opírá tato 

práce. Jedním z nich je vliv civilizace na naše zdraví, což souvisí s moderním stylem 

života lidí. Naše populace se tak musí potýkat s mnoha civilizačními chorobami, což se 

mimo jiné projevuje i ve stále se snižující plodnosti a reprodukčních problémech. 

Dalším trendem je vyhledávání kvalitních služeb v různých oblastech, resp. tendence 

vybírat si služby podle svých potřeb a přání. Lidé se postupem času nespokojují jen s 

tím, co je jim předkládáno, ale snaží se najít si za své peníze něco víc. Není rozhodující 

jen kritérium ceny. Často se nebojí připlatit si za nadstandard. 

Pokud bychom identifikovali styčné plochy těchto dvou trendů, dostaneme se k hlavní 

myšlence této práce. Tou je problematika podnikání ve zdravotnictví, konkrétně 

založení centra asistované reprodukce, které bude poskytovat kvalitní a diskrétní 

služby široké škále klientů/pacientů. 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je tedy sestavit kvalitní a fungující podnikatelský záměr, který 

bude reflektovat reálné podmínky na trhu služeb IVF a jeho přínosem bude nastínit 

jasný plán na založení nové společnosti, její financování, rozvoj a podnikatelskou 

činnost. 

                                                      
1
 IVF - In-vitro fertilizace nebo také "mimotělní oplození" či "oplození ve zkumavce" je nejčastěji 

užívanou metodou asistované reprodukce, která řeší současně více faktorů neplodnosti. 
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V první teoretické části budou představeny nejnovější poznatky a fakta z dané oblasti s 

využitím klíčových informačních zdrojů. Stěžejními tématy teoretické části budou 

pojmy jako je podnikatel, podnikání; dále souhrn právních forem podnikání a 

především definování podnikatelského plánu, zdůraznění jeho nezbytných součástí a 

popis jeho struktury. 

V analytické části bude využito jednak výstupů z Porterovy analýzy a SWOT analýzy. 

Důležitým zdrojem informací pro tvorbu podnikatelského záměru bude též 

dotazníkové šetření, jehož výstupy budou důležité pro pochopení preferencí 

potenciálních zákazníků. Všechny informace získané jak z marketingového výzkumu 

pomocí dotazníků, tak i z výše uvedených analýz budou klíčové pro jednotlivé kroky 

podnikatelského záměru a pomohou k jeho správnému sestavení.  
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2 Teoretická východiska práce 

V této části diplomové práce jsou prezentována hlavní fakta související s podnikáním, 

podnikem a jeho založením, právními formami podnikání, plánovacím procesem a v 

neposlední řadě tvorbou podnikatelského záměru. 

2.1 Podnikání, podnikatel a podnik 

Podnikání jako takové nebylo dlouhou dobu předmětem zájmu společnosti a nebylo 

předmětem hodnocení a studia. Jisté však je, že podnikání patří neoddiskutovatelně k 

základům rozvoje lidské kultury a civilizace. Richard Cantillion vypozoroval v 18. století 

tuto v té době nově se formující činnost a nazval ji "entrepreneur", tedy podnikatel. Jak 

uvádí Srpová a kol. [13] toto původní francouzské slovo znamená doslovně něco jako 

"prostředník". Hlavním obsahem významu tohoto pojmu tedy podle [13] bylo převzetí 

odpovědnosti a rizika za realizaci většího komerčního projektu. 

Obchodní zákoník dnes definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem 

dosažení zisku.  

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

rozhoduje o následujících bodech: 

 jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat, 

 jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet, 

 s kým bude spolupracovat, 

 jakým způsobem bude provoz financován, 

 jaká bude právní forma podnikání, 

 jakým způsobem se budou tvořit ceny, 

 jakého zisku se má dosahovat. 

Podnikatele pak obchodní zákoník definuje následovně: 
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 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

Podnikem se podle obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

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

mají tomuto účelu sloužit. 

2.1.1 Legislativní rámec podnikání 

Obecná náplň podnikání je legislativně zpracována ve dvou stěžejních právních 

předpisech. Jednak je to obchodní zákoník a také živnostenský zákon. Obchodní 

zákoník je legislativní předpis, který má za cíl upravovat postavení podnikatelů, 

obchodní závazkové vztahy nebo právní formy podnikání. Jak již bylo výše uvedeno, 

obchodní zákoník definuje základní pojmy, které souvisí s podnikáním. Jsou to např. 

podnikatel, podnik, obchodní majetek, obchodní firma, obchodní tajemství apod. 

Dalším důležitým legislativním prvkem je živnostenský zákon. Ten řeší především 

vztahy mezi státem a podnikatelskými subjekty, které provozují svojí činnost na 

základě živnostenského oprávnění. Upravuje podmínky živnostenského podnikání a 

kontrolu nad jejich dodržováním. Vymezuje pojem živnost a stanovuje podmínky pro 

získání živnostenského oprávnění atd. 

2.1.2 Členění podniků 

Podniky lze členit na různé skupiny podle počtu zaměstnanců, výše obratu nebo sumy 

aktiv. Takové členění má například význam z hlediska poskytování podpory (malým a 

středním) podnikům. 

Srpová a kol. ([13] s. 36 - 37) uvádí tři různá pojetí členění podniků: 
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1. podle doporučení Evropské komise, 

2. podle statistického úřadu Evropské unie, 

3. podle České správy sociálního zabezpečení. 

Ad 1. 

"Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 se podniky člení na: 

 mikropodniky - do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. 

EUR, 

 malé podniky - do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. 

EUR, 

 střední podniky - do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 

mil. EUR. 

Podniky, které mají více než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil. EUR, 

případně aktiva vyšší než 43 mil. EUR, jsou řazeny do kategorie velké podniky." ([13] s. 

37) 

Ad 2. 

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) dělí podniky do tří skupin podle počtu 

zaměstnanců. Toto členění v rámci harmonizace s kvantitativní typologií podnikání 

Eurostatu používá od roku 1997 i česká statistika. Rozdělaní podniků podle Eurostatu je 

tedy následující: 

 malé podniky - do 20 zaměstnanců, 

 střední podniky - do 100 zaměstnanců, 

 velké podniky - 100 a více zaměstnanců 

Ad 3. 

Česká správa sociálního zabezpečení dělí podniky do dvou skupin: 

 malé organizace - do 25 zaměstnanců, 

 organizace - 25 a více zaměstnanců. 
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Důvod tohoto členění spočívá v tom, že malé organizace mají minimální administrativní 

zatížení v oblasti sociálního zabezpečení na rozdíl od podniků (organizací) s více než 25 

zaměstnanci. 

2.2 Právní formy podnikání 

Zásadním rozhodnutím, které musí podnikatel učinit, je volba vhodné právní formy 

podnikatelské činnosti. Zvolený typ lze samozřejmě transformovat na jiný, nicméně s 

tím se pojí další komplikace a náklady. Je proto vhodnější právní formu podnikání 

předem dobře zvolit. 

Obchodní zákoník v základu podle [15] rozlišuje právní formy podnikání fyzických osob 

a právnických osob. Fyzickou osobu - podnikatele - pak obchodní zákoník vymezuje 

takto: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

Co se týče právnických osob, definuje obchodní zákoník následující: 

 osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

 kapitálové společnosti (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

 družstva. 
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2.2.1 Veřejná obchodní společnost2 

Obchodní zákoník definuje veřejnou obchodní společnost jako společnost, ve které 

alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti 

společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, která splňuje 

všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž 

není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez 

ohledu na předmět podnikání společnosti. 

 Je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve 

společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce. 

Firma musí obsahovat označení "veřejná obchodní společnost", jež může být 

nahrazeno zkratkou "veř. obch. spol." nebo "v. o. s.". Obsahuje-li firma jméno alespoň 

jednoho ze společníků, postačí dodatek "a spol.". 

2.2.2 Komanditní společnost3 

Komanditní společnost je podle obchodního zákoníku společnost, v níž jeden nebo více 

společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v 

obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým 

majetkem (komplementáři). 

Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování 

živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování 

živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání 

společnosti. 

Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v 

komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce. 

                                                      
2
 Zpracováno dle [19] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákona č. 409/2010 Sb. (s 

účinností od 1. ledna 2011). 
3
 Zpracováno dle [19] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákona č. 409/2010 Sb. (s 

účinností od 1. ledna 2011). 
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Zpravidla se na komanditní společnost používají přiměřeně ustanovení obchodního 

zákoníku o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů 

ustanovení o společnosti s ručením omezeným. 

Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však 

zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, 

ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář. 

2.2.3 Společnost s ručením omezeným4 

V obchodním zákoníku je společnost s ručením omezeným popsána jako společnost, 

jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky 

společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. 

Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou, ale zároveň 

taková společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo 

jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může 

být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným a společnost 

může mít nejvíce padesát společníků. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. 

Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu 

společníka musí činit alespoň 20000 Kč. 

Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí 

však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.". 

                                                      
4
 Zpracováno dle [19] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákona č. 409/2010 Sb. (s 

účinností od 1. ledna 2011). 
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2.2.4 Akciová společnost5 

Akciovou společností se podle obchodního zákoníku rozumí společnost, jejíž základní 

kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost 

odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky 

společnosti. 

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet 

se podle občanského zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na 

likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním 

kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když 

společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního 

kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. 

Akcie mohou být vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen 

"listinné akcie") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihované akcie"). 

Firma společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. 

spol." nebo zkratku "a.s.". 

2.2.5 Družstvo6 

Družstvo je, jak uvádí obchodní zákoník, společenstvím neuzavřeného počtu osob 

založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných 

potřeb svých členů. Řadou svých rysů připomíná obchodní společnosti, nicméně 

nejvýznamnějším rozdílem mezi družstvem a výše zmíněnými obchodními 

společnostmi spočívá v rozdílném účelu těchto právnických osob. Zatímco obchodní 

společnosti jsou zpravidla zakládány za účelem maximalizace zisku, i když nikoliv 

výlučně, u družstev jsou hlediska zisku či expanze potlačena, což ale nemusí být 

pravidlem. 

                                                      
5
 Zpracováno dle [19] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákona č. 409/2010 Sb. (s 

účinností od 1. ledna 2011). 
6
 Zpracováno dle [19] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění zákona č. 409/2010 Sb. (s 

účinností od 1. ledna 2011). 
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Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové zpravidla 

neručí za závazky družstva. Firma družstva musí obsahovat označení "družstvo". 

2.3 Srovnání typů společností 

Jak již bylo zmíněno výše, akciová společnost a společnost s ručením omezeným jsou 

dva zástupci skupiny firem spadajících do kategorie kapitálových společností. Jejich 

podstatnou a společnou vlastností je, že jedinou povinností zakladatelů ve vztahu k 

firmě je složení základního kapitálu. 

Tabulka 1: Porovnání parametrů jednotlivých typů společností a družstva I 

 s.r.o. a.s. k.s. v.o.s. družstvo 
Nejnižší počet 
zakladatelů 

1 fyzická nebo 
1 právnická 
osoba 

2 fyzické nebo 
1 právnická 
osoba 

2 osoby 2 fyzické nebo 
2 právnické 
osoby

7
 

5 fyzických 
osob nebo 2 
právnické  

Nejvyšší počet 
společníků 

50 neomezen neomezen neomezen neomezen 

Minimální 
výše zákl. 
kapitálu 

200 000 Kč 2 000 000 Kč
8
 5 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 

Nejnižší možný 
vklad 

20 000 Kč neomezen 5 000 Kč 0 Kč Není určen 

Nejvyšší 
možný vklad 

neomezen neomezen neomezen neomezen neomezen 

Rozsah 
splacení 
vkladu při 
vzniku 

30 % z 
každého 
vkladu

9
 

30 % 
nominální 
hodnoty akcií 
a emisní ážio

10
 

dle 
společenské 
smlouvy 

0 Kč 50 % 
základního 
kapitálu 

Doba splacení 
vkladu 

do 5 let od 
vzniku 

do 1 roku od 
vzniku 

dle 
společenské 
smlouvy

11
 

0
12

 dle stanov 

Počet hlasů ke 
vkladu 

na každých 
1000 Kč jeden 
hlas

13
 

hlas je spojen s 
akcií

14
 

každý 
společník 
jeden hlas

15 

není vázán ke 
vkladu - každý 
společník 1 
vklad

16 

každý člen 1 
hlas

17
 

Zdroj: Zpracováno dle [5] 

                                                      
7
 nebo kombinace, vždy nejméně 2 osoby 

8
 nebo 20 000 000 Kč v případě společnosti s veřejnou nabídkou akcií 

9
 dohromady alespoň 100 000 Kč, všechny nepeněžité vklady 

10
 všechny nepeněžité vklady 

11
 jinak bez zbytečného odkladu 

12
 může být určena společenskou smlouvou 

13
 ve společenské smlouvě může být určeno jinak 

14
 na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou stejný počet hlasů 

15
 společenská smlouva může určit jiný počet hlasů 

16
 společenská smlouva může určit jiný počet hlasů 

17
 stanovy mohou upravit odlišně 
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Společnosti osobní jsou zase představovány dalšími dvěma typy právnických osob: 

komanditními společnostmi a veřejnými obchodními společnostmi. Ty předpokládají 

osobní účast společníků na činnosti firmy. Jejich podíl na celkovém počtu obchodních 

společností je ale minimální. 

V tabulce výše (Tabulka 1) je uvedeno základní srovnání jednotlivých parametrů 

obchodních společností a družstva. Jedná se o počet společníků, základní kapitál i 

vklady společníků atd. 

Tabulka 2: Porovnání parametrů jednotlivých typů společností a družstva II 

 s.r.o. a.s. k.s. v.o.s. družstvo 
Ručení 
společníka za 
závazky 
společnosti 

společně a 
nerozdílně 
do výše 
nespl. vkladů 

neručí komplementář 
neomezeně, 
komanditista do 
výše nespl. 
vkladu 

neomezeně neručí 

Předmět 
činnosti 

podnikání, 
lze založit za 
jiným účelem 

podnikání, lze 
založit za jiným 
účelem

 

podnikání podnikání Podnikání nebo 
zajišťování 
hospodářských, 
sociálních či 
jiných potřeb čl. 

Orgány 
společnosti 

valná 
hromada, 
statutární 
orgán - 
jednatelé, 
dozorčí rada 
(nepovinná) 

valná hromada, 
statutární 
orgán - 
představenstvo, 
dozorčí rada, 
další dle stanov 

statutární orgán 
- 
komplementář(i) 

Statutární 
orgán - 
společníci, 
další lze určit 
ve 
společenské 
smlouvě 

členská schůze, 
statutární 
orgán - 
představenstvo, 
kontr. komise

18
 

Zakladatelský 
dokument 

společenská 
smlouva

19
 

ustavující valná 
hromada

20
 

písemná 
společenská 
smlouva

21
 

písemná 
společenská 
smlouva

22
 

ustavující 
schůze 

Povinnost a 
výše rezerv 

rezervní fond 
ze zisku dle 
společenské 
smlouvy

23
 

rezervní fond ze 
zisku dle 
stanov

24
 

rezervní fond se 
ze zákona 
nevytváří

25
 

rezervní fond 
se ze zákona 
nevytváří

26
 

Nedělitelný 
fond ve výší 
alespoň 10 % 
zákl. kapitálu

27
 

Zdroj: Zpracováno dle [5] 

                                                      
18

 u malého družstva je  členská schůze a předseda 
19

 nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu 
20

 nebo zakladatelská smlouva či listina ve formě notářského zápisu 
21

 s úředně ověřenými podpisy společníků 
22

 s úředně ověřenými podpisy společníků 
23

 nejméně 10 % 
24

 nejméně 20 % z čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu 
25

 společenská smlouva může stanovit jinak 
26

 společenská smlouva může stanovit jinak 
27

 ročně se doplňuje nejméně o 10 % čistého zisku do doby, než rezervní fond tvoří alespoň 50 % 
zapisovaného základního kapitálu 
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V předchozí tabulce (Tabulka 2) jsou přehledně zachyceny další charakteristiky 

jednotlivých typů obchodních společností a družstva. Jedná se o srovnání především 

ručení, předmětu činnosti, orgánů společností, založení a rezerv. 

2.4 Založení právnické osoby 

Postup pro založení každé konkrétní formy právnické osoby je upraven v obchodním 

zákoníku. Na příkladu nejčastěji se vyskytující právní formy společnosti s ručením 

omezeným lze v základních aspektech popsat postup založení právnické osoby: 

1. Sepsání společenské smlouvy (resp. zakladatelské listiny) 

2. Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu 

3. Zajištění živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti 

4. Zápis do obchodního rejstříku 

2.4.1 Společenská smlouva, zakladatelská listina28 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se zakládá podepsáním společenské smlouvy, 

jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s.r.o. mohou být jak osoby 

fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české nebo zahraniční. 

Společnost s ručením omezeným lze založit i jediným zakladatelem, který sepisuje 

zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická 

osoba. Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho 

společníka (a to jak fyzickou nebo právnickou osobu), byla jediným zakladatelem jiné 

společnosti s ručením omezeným29. 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí mít formu notářského 

zápisu a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

 firmu a sídlo společnosti, 

                                                      
28

 Zpracováno dle [10] 
29

 Založením takové společnosti by mohlo dojít k řetězovitému zakládání společností s ručením 
omezeným o jediném zakladateli – společnosti s ručením omezeným, čímž by docházelo k nepřehledné 
situaci, která by byla ke škodě věřitelů těchto společností. 
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 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splacení vkladu, 

 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

 jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním 

fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, 

další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu 

nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka). 

2.4.2 Složení stanovené části základního kapitálu u správce vkladu30 

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část 

peněžitých vkladů společnosti a všechny nepeněžité vklady (hodnota nepeněžitých 

vkladů musí být určena znaleckým posudkem). Zákon stanoví, že na každý peněžitý 

vklad musí být splaceno nejméně 30 % (v případě, že vklad společníka činí 20 000,- Kč, 

musí tento společník splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku nejméně 6 000,- Kč). Zákon dále stanoví, že celková výše splacených 

peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 

100 000,- Kč. 

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém 

rozsahu před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, to znamená, že jestliže 

                                                      
30

 Zpracováno dle [13] 
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činí základní kapitál této jednočlenné s.r.o. 200 000,- Kč, musí být splaceno 200 000,- 

Kč. 

2.4.3 Zajištění živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti31 

V případě, že je s.r.o. založena za účelem podnikání musí jednatelé s.r.o. požádat o 

vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne doručení 

průkazu podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. 

2.4.4 Zápis do obchodního rejstříku32 

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají 

všichni jednatelé svým jménem, nikoliv jménem již založené osoby. Pravost podpisů 

všech jednatelů musí být úředně ověřena. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a 

podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné 

moci musí být rovněž úředně ověřena. 

K návrhu na zápis s.r.o. se dokládají následující přílohy: 

 doklady o založení, 

 doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání), 

 doklady o splacení vkladu, 

 doklady o sídle, 

 doklady o jednatelích, 

 doklady o členech dozorčí rady (je-li zřízena), 

 doklady do sbírky listin, 

 ostatní dokumenty. 

                                                      
31

 Zpracováno dle [13] 
32

 Zpracováno dle [13] 
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2.5 Podnikatelský plán 

Založení nového podniku by mělo předcházet důkladné plánování. Často se jedná o 

složitý proces a sled různých vzájemně se doplňujících činností jejichž výsledkem má 

být fungující podnikatelský subjekt. Podnikatelský plán či podnikatelský záměr je tak 

důležitým prvkem na cestě k rozvoji podnikání. 

Představuje písemný dokument, který sumarizuje všechny vnější i vnitřní faktory, jenž 

se založením nového podniku neodmyslitelně souvisejí. Tento dokument by se měl 

především zaměřit na informace o vedoucích pracovnících, jejich zkušenostech a 

vzdělání a vůbec na celou personální stránku nového podniku. Dále by se měl zaměřit 

na prognózy vývoje na trhu a odhad příjmů a výdajů, na způsoby získávání financí a v 

neposlední řadě také na finanční plán. Čím větší rozměr podnikatelské činnosti se 

předpokládá, tím důležitější je zpracování kvalitního podnikatelského záměru. 

"Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské 

činnosti či fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by 

nám měl usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se 

tam dostaneme." ([15] s. 89) 

Podle Korába ([7] s. 24 - 25) by podnikateli k získání odpovědi na tři výše zmíněné 

otázky měl sloužit právě kvalitně zpracovaný a realisticky pojatý podnikatelský plán. 

Následující obrázek uvádí souvislost faktorů, které je nutno uvažovat. 
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Obrázek 1: Účel a smysl podnikatelského plánu 

 

Zdroj: [7] s. 24 

Jak ukazuje obrázek Obrázek 1 abychom při tvorbě podnikatelského plánu stanovili 

jasně "kde jsme nyní", je třeba náležitě popsat: 

 podnik, resp. podnikatelskou identitu; tzn. právní forma, organizační struktura 

apod., 

 klíčové pracovníky, na kterých bude podnikání stát, 

 prostředí podnikání s využitím SLEPT analýzy. 

V rámci SLEPT analýzy se zkoumají faktory obecného prostředí či okolí, ve kterém 

podnik působí. Jedná se o následující faktory: 

 S - sociální 

 L - legislativní 

 E - ekonomické 

 P - politické 
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 T - technologické 

Otázka "kam chceme jít" při tvorbě podnikatelského plánu spočívá ve stanovení cíle a 

strategie podniku. Podle Korába [7] strategie úzce souvisí s cíli, které podnik sleduje. 

Obecně se dá říci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. 

Strategie potom vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou podnikové cíle 

dosaženy. 

Podle Korába [7] jsou tři aspekty pro dosažení vytyčeného cíle. Odpovědí na otázku 

"jak se tam chceme dostat" je tedy zpracování: 

1. podrobného finančního plánu, 

2. návrhu řízení finančních, lidských a materiálových zdrojů, 

3. zpracování marketingového plánu. 

Celý podnikatelský plán má pak slouží široké škále uživatelů. "Podnikatelský plán je 

důležitým dokumentem nejen pro samotného zakladatele podniku, tedy majitele, ale o 

podnikatelský plán se mohou také zajímat další investoři, bankéři, manažeři, ale také 

třeba zákazníci, zaměstnanci a konzultanti. Protože každý z výše jmenovaných 

uživatelů podnikatelského plánu jej bude číst z různých důvodů, musí být zpracován 

natolik komplexně, aby obsáhl důvody zainteresovanosti každého z nich." ([7] s. 26) 

2.5.1 Struktura podnikatelského plánu33 

Existují určité náležitosti, které by měl dokument podnikatelského plánu obsahovat. 

Obvyklá struktura podnikatelského plánu se podle [1] skládá z následujících položek: 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza odvětví, 

 popis podniku, 

 výrobní plán, resp. obchodní plán, 
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 Zpracováno dle ([1] s. 28 - 31) 



Stránka | 28  
 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 hodnocení rizik, 

 finanční plán, 

 přílohy (podpůrná dokumentace). 

Titulní strana 

Titulní strana nabízí stručný přehled obsahu podnikatelského záměru. Zpravidla se zde 

uvádí název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a spojení na ně, popis společnosti a 

povaha podnikání a způsob financování a jeho struktura. Titulní strana obsahuje 

základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn zpravidla přichází na řadu až poté, co je celý podnikatelský plán 

sestaven. Smyslem je maximálně zaujmout potenciální investory. Exekutivní souhrn jim 

totiž dává signál, zda má smysl se celým podnikatelským plánem zabývat. Jedná se ve 

skutečnosti o výtažek nejdůležitějších aspektů podnikatelského záměru. 

Analýza odvětví 

Do analýzy odvětví patří především analýza konkurenčního prostředí. Zde se uvádí 

rozbor všech významných konkurentů s jejich slabými i silnými stránkami a také jejich 

případný vliv na úspěch nového podniku. Je rovněž zapotřebí podrobně analyzovat 

odvětví, uvést historický vývoj, ale především předpokládané vývojové trendy. Neméně 

důležité je analyzovat zákazníky. Měl by být určen cílový trh na základě tržní 

segmentace. 
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Popis podniku 

V části popis podniku má být potenciálnímu investorovi vykreslena představa o jeho 

velikosti a záběru. Zásadní je uvést charakteristiku následujících prvků: 

 výrobky či služby, 

 lokalita a velikost podniku, 

 personální struktura a organizační a funkční schéma, 

 veškeré kancelářské i jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele: znalosti, kvalifikace, praxe či reference. 

Výrobní plán nebo obchodní plán 

Výrobní plán popisuje celý výrobní proces. Je nutné uvést popis závodu, strojů a 

zařízení. Musí se uvést používané materiály a jejich dodavatelé. Pokud je část výroby 

realizována formou subdodávek, je nutné uvést i subdodavatele a důvod jejich volby. V 

případě, že se jedná o nevýrobní podnik, nehovoříme o výrobním plánu, ale tato část 

podnikatelského záměru ponese název obchodní plán. Jeho obsahem budou fakta o 

nákupu zboží a služeb skladovacích kapacitách apod. Pokud půjde o poskytování 

služeb, měla by se tato část věnovat popisu procesu poskytování služeb, vazeb na 

subdodavatele a samozřejmě i hodnocení subdodavatelů. 

Marketingový plán 

Důležitou součástí podnikatelského záměru je také marketingový plán. Ten popisuje, 

jakým způsobem jsou výrobky či služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Na 

základě odhadu objemu produkce nebo služeb se v této část podnikatelského plánu 

odvozuje odhad rentability nového podniku. 

Organizační plán 

Organizační plán představuje formu vlastnictví podniku. U obchodní společnosti je 

nutné detailně popsat informace o managementu i údaje o obchodních podílech. 

Uvádí se rovněž souhrn organizace činností v podniku. 
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Hodnocení rizik 

Je nesmírně důležité připravit účinnou strategii ke zvládnutí rizik, která před každým 

novým podnikem nutně vyvstávají. Je vhodné rizika analyzovat a mít připraveny 

alternativní strategie pro případ, že se projeví některá rizika. Těmito riziky můžou být 

konkurence, nedostatky v marketingu, ve výrobě, v manažerském týmu nebo v 

technologickém vývoji. Uvědomění si rizik podnikatelem je dobrým signálem pro 

investora. 

Finanční plán 

Finanční plán ukazuje, jak reálný je podnikatelský záměr jako celek. Rozebírá strukturu 

příjmů a výdajů alespoň na tři roky dopředu, přičemž bere v úvahu očekávané tržby a 

náklady. Dále se zabývá vývojem Cash-flow nejméně v následujících třech letech. 

Předkládá také odhad rozvahy, který reflektuje finanční situaci podniku. 

Přílohy - podpůrná dokumentace 

Do příloh se zpravidla zařazují materiály, které v samotném textu není nutné uvádět. Je 

ale zapotřebí na ně v podnikatelském plánu odkazovat. 

2.6 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet specifikuje a kvantifikuje finanční prostředky, které jsou 

zapotřebí k zahájení podnikání. Podnikatel do něj promítá těžiště podnikatelského 

plánu a své vize tím zobrazí ve finanční podobě. Zpracování zakladatelského rozpočtu 

je nedílnou součástí přípravných prací při založení podniku. ([15] s. 87) 
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Obrázek 2: Stadia zahájení podnikatelské činnosti, režimy financování a finanční rozpočty 

 

Zdroj: [15] s. 87 

2.6.1 Rozpočet potřeby startovního kapitálu 

Je nesporným faktem, že při zahájení podnikání náklady převyšují výnosy. Ztráta v 

úvodu podnikání tak není nic neobvyklého a víceméně se s ní počítá. Zakladatelský 

rozpočet by měl odrážet tento fakt, aby bylo možné ztrátu řídit a financovat. 

Prostředky, které budou nutné k zahájení podnikání lze členit do čtyř skupin: 

 finanční prostředky nutné k založení nové firmy, 

 finanční prostředky na pořízení tzv. dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, 

 finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku, 

 finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. 

Struktura rozpočtu startovního kapitálu, která zahrnuje výše uvedený výčet i zdroje 

financování je znázorněna na následujícím schématu (Obrázek 3). 
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Obrázek 3: Zakladatelský rozpočet - rozpočet startovního kapitálu 

 

Zdroj: [15] s. 89 

Finanční prostředky nutné k založení firmy 

Založení firmy je charakterizováno vznikem dvou skupin nákladů. Jednak jsou to 

nezbytné náklady, jako je složení základního kapitálu, poplatky za vydání 

živnostenských listů, výpis z rejstříku trestů, ověření listin, zápis do obchodního 

rejstříku atd. Dále vzniká množství nákladů nikoliv nezbytných, nicméně pro vznik a 

fungování firmy přínosných a řada podnikatelů je realizuje - např. návrh loga, 

corporate designu, tedy celého jednotného vizuálního stylu společnosti, kam patří i 

webové stránky, informační materiály atd. 

Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Tato část rozpočtu představuje vzhledem ke svému rozsahu velmi důležitou položku. 

Týká se nákupů pozemků, budov, technického vybavení, administrativního zabezpečení 

podnikání apod. Pokud podnikatel tyto prostředky nebo spíše jejich část přímo 
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nevlastní, musí učinit důležité rozhodnutí ohledně jejich pořízení. Jedná se především o 

to, zda si je nakoupí nebo pronajme, pořídí na leasing apod. 

Finanční prostředky na nákup oběžného majetku 

Určení výše oběžného majetku je pak složitější. Je nutné stanovit potřebné množství 

surovin a materiálů, resp. zásob zboží. Je mnoho faktorů ovlivňujících propočet těchto 

nákladů. Například podíl, jakým vstupují suroviny, materiály, komponenty či 

nakoupené zboží do finálního produktu či služby, doba po kterou jsou vázány ve výrobě 

nebo skladech, než jsou prodány zákazníkům, doba za kterou jsou produkty či služby 

zákazníkem zaplaceny. Někteří dodavatelé u nových odběratelů dokonce žádají platby 

předem, je tedy nutné v propočtech respektovat dohodnuté lhůty splatnosti faktur. 

Nutné bude zřejmě uvažovat i s pojistnými zásobami pro případ možných výkyvů. 

Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti 

Jedná se o financování provozu do doby, než bude zabezpečeno financování z tržeb. 

Jednak je zapotřebí pokrýt běžný chod firmy: mzdy zaměstnanců, náklady na energie, 

vodu telekomunikační a datové služby, dopravu, běžnou údržbu atd. Nová firma se 

zpravidla nevyhne nezbytným úvodním nákladům, např. hygienická měření, proškolení 

pracovníků, pojištění atd. Významnou položkou můžou být také náklady na propagační 

kampaně. ([15] s. 88 - 89) 

2.6.2 Rozpočet výnosů, nákladů a zisku 

K zahájení podnikání je nutné kromě znalosti potřeby startovního kapitálu znát také, 

jakým ekonomických výsledků bude zpočátku dosahováno. Určením předpokládaných 

nákladů a výnosů a jejich rozdílu získám informaci o zisku, případně ztrátě. Plánované 

výnosy, náklady a zisk se zjistí v rozpočtové výsledovce.Sestavení zakladatelského 

rozpočtu neprobíhá jednorázově, ale především když výpočty nasvědčují ztrátě nebo 

nízkému zisku, hledají se možnosti zvyšování zisku. Jedná se především o hledání cesty 

ke zvýšení tržeb nebo naopak možnosti snížení nákladů. ([15] s. 89) 
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"Sečteme-li veškeré výdaje spojené se založením firmy, se zahájením podnikatelské 

činnosti a výdaje související s provozem firmy v prvním období, dostaneme částku, 

kterou porovnáme s vlastními finančními prostředky, které chceme do podnikání vložit. 

Je-li náš vlastní kapitál vyšší nežli souhrn počátečních výdajů, můžeme přistoupit k 

sestavení zahajovací rozvahy. Mnohem častěji se setkáme s případem, kdy bude suma 

počátečních výdajů vyšší nežli naše volné finanční prostředky. Pak je nezbytné hledat 

finance i v jiných zdrojích … V každém případě nám cizí zdroj krytí majetku vytváří další 

dodatečné výdaje, a to zejména úroky a poplatky. V souvislosti s částkou nutnou k 

zahájení podnikání hovoříme o tzv. potřebě startovního kapitálu." ([13] s. 58) 

Následující tabulka uvádí příklad zahajovací rozvahy nově vznikající firmy. 

Tabulka 3: Příklad zahajovací rozvahy 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Nehmotný dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Hmotný dlouhodobý majetek  

Finanční dlouhodobý majetek  

Oběžný majetek Cizí zdroje 

Zásoby Závazky 

Pohledávky Bankovní úvěry a výpomoci 

Krátkodobý finanční majetek Půjčky 

Celkem Celkem 

Zdroj: Zpracováno dle [13] 
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3 Charakteristika a analýza současného stavu 

V této části diplomové práce jednak provedu analýzu výsledků marketingového 

průzkumu, který byl v souvislosti s podnikatelským záměrem proveden a také uvedu 

statistiky z oboru asistované reprodukce. Dále provedu detailní analýzu 

podnikatelského prostředí 

3.1 Marketingový výzkum a statistiky 

V této části jsou podrobně prezentovány výstupy z provedeného dotazníkového 

šetření. 

3.1.1 Zhodnocení marketingového výzkumu 

V rámci marketingového výzkumu byl pro tuto práci vytvořen dotazník, jehož výstupy 

by měly pomoci co nejlépe nasměrovat výsledný podnikatelský záměr. Převážně byly 

voleny uzavřené otázky, které vyžadují jednoznačnou odpověď. Důvodem byla snadná 

zpracovatelnost jasně vymezených odpovědí. V závěru dotazníku jsou použity i v 

menším zastoupení otázky otevřené, které si kladou za cíl inspirovat se od 

respondentů, jakými informačními kanály je možné zákazníky oslovit. 

Následující text obsahuje výsledky, vyhodnocení a interpretaci dotazníkového šetření, 

které proběhlo v souvislosti s touto diplomovou prací. Zmíněný dotazník tvoří přílohu 

č. 1 této práce. Obsahuje celkem 18 otázek. Dotazníkové šetření probíhalo v období od 

15. 11. do 20. 12. 2011 a bylo do něj zařazeno celkem 102 kompletně vyplněných 

dotazníků. 

Průzkum byl z pochopitelných důvodů zaměřen na respondenty mladších ročníků, pro 

které je téma založení rodiny a případných potíží s početím potomka aktuální. 

Odpovídá tomu i věkové rozvrstvení respondentů, kdy zdaleka nejpočetnější skupinou 

dotazovaných byli lidé do 30 let věku - bylo jich celkem 71, tedy 69, 61 %. Detailnější 

věkovou strukturu ukazuje následující tabulka (Tabulka 4). 
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Tabulka 4: Věkové rozložení respondentů dotazníkového šetření 

 do 25 let 26 - 30 let 31 - 35 let 36 let a více 

Absolutní počet respondentů 28 43 22 9 

Procentuální vyjádření 27,45% 42,16% 21,57% 8,82% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Podrobnější přehled věkového složení respondentů je znázorněno v následujícím grafu 

(Graf 1). 

Graf 1: Věkové rozložení respondentů dotazníkového šetření 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Z celkového počtu respondentů dotazník vyplnilo 59,8 % žen, zbytek byli muži. Tato 

mírná převaha žen, může svědčit o jejich hlubším zájmu o danou problematiku. Co se 

týče rozvrstvení z hlediska ekonomické aktivity respondentů, převažovali lidé v 

zaměstnaneckém poměru či živnostníci. Je zřejmé že právě tyto - ekonomicky aktivní - 

cílové skupiny mají k dané problematice blízko a proto je dotazníkové šetření o to více 

vypovídající. 

Následující graf (Graf 2) přehledně ukazuje přesné zastoupení jednotlivých skupin ve 

vzorku respondentů. 
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Graf 2: Rozložení respondentů dle ekonomické aktivity 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 Zajímavé informace přinesla otázka č. 6, tedy zda mají respondenti informace o 

nepříznivém vývoji v lidské plodnosti a schopnosti zplodit potomka. Výzkum totiž 

ukazuje, že více než 41 % dotázaných, což je nejpočetnější skupina, se o tuto oblast 

nezajímá a více než 38 % respondentů má jen letmé informace. Přesná data znázorňuje 

následující graf (Graf 3). 

Graf 3: Informovanost respondentů o vývoji lidské plodnosti 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

45,10% 

37,25% 

15,69% 

1,96% 

Otázka č. 3: Uveďte prosím do jaké skupiny dle 
ekonomické aktivity patříte.  

zaměstnanec 

podnikatel/živnostník 

nepracující 

důchodce 

14,71% 5,88% 

38,24% 

41,18% 

Otázka č. 6: Máte informace o nepříznivém vývoji v lidské 
plodnosti a schopnosti zplodit potomka? 

ano, jsem informován/-a 

ne, nemám žádné informace 

mám jen zběžné informace 

nezajímám se o tuto oblast 
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Zde se otevírá prostor pro jakousi osvětovou činnost nového podniku. Nové centrum 

asistované reprodukce by mělo využít příležitosti, jak dát o sobě vědět a zároveň si 

budovat image velmi odborné instituce, která lidem pomáhá vyznat se v dané oblasti. 

S tím souvisí i další otázka, zda se cítí být respondenti dostatečně informováni ohledně 

možností léčby neplodnosti a prevence. Na otázku č. 11 z dotazníku odpovědělo téměř 

68 % dotázaných spíše ne. Následující graf (Graf 4) přináší podrobnější data. 

Graf 4: Informovanost respondentů o možnostech léčby a prevence neplodnosti 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

To jen potvrzuje, že by se mělo nové centrum asistované reprodukce opravdu zaměřit 

na rozsáhlou osvětu a informovanost široké veřejnosti. Tento aspekt je podrobněji 

rozebrán v kapitole 4.4 Marketingový plán. 

Asi není překvapivé, že naprostá většina respondentů nemá žádné výhrady k využití 

asistované reprodukce. I když, jak vyplývá z výzkumu, lidé jsou o asistované reprodukci 

informováni jen zběžně, obecně ji nevnímají nijak negativně. 

V opačné případě by se totiž musel v dotazníkovém šetření projevit odmítavý postoj, 

což se nestalo. Dohromady se totiž k využití asistované reprodukce vyslovilo kladně 

skoro 74 % dotázaných, jak uvádí následující graf (Graf 5). 

11,76% 

8,82% 

67,65% 

11,76% 

Otázka č. 11: Cítíte se obecně být dostatečně 
informován/-a o trendech v oblasti léčby neplodnosti, 

prevence a umělého oplodnění? 

ano 

spíše ano 

spíše ne 

ne 
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Graf 5: Postoj respondentů k využití asistované reprodukce 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Důležité zjištění také přinesla otázka č. 14. Jak ukazuje následující graf (Graf 6), 

respondenti nejčastěji uváděli jak adekvátní cenu za služby spojené s asistovanou 

reprodukcí v rozmezí od 10 000 do 50 000 Kč. To víceméně odpovídá realitě. Za 

povšimnutí stojí fakt, že se většina nepřiklonila k té nejméně nákladné variantě, tedy 

do 10 000 Kč. Částečně to může svědčit o určitém uvědomění hodnoty těchto služeb. 

Graf 6: Cenové očekávání respondentů 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

33,33% 

40,20% 

17,65% 

8,82% 

Otázka č. 13: Pokud by to bylo zapotřebí, využil/-la by jste 
možnost asistované reprodukce?  

ano 

spíše ano 

spíše ne 

ne 

37% 

43% 

15% 
5% 

Otázka č. 14: Jakou cenu celkem za veškeré služby 
asistované reprodukce vedoucí k početí potomka 

považujete za adekvátní?  

méně než 10 000 Kč 

od 10 000 do 50 000 Kč 

od 50 000 do 100 000 Kč 

více než 100 000 Kč 
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Nic překvapujícího nepřinesla otázka č. 16: Zajímal/-a by jste se při výběru kliniky o její 

image, o doporučení, o její prezentaci na veřejnosti? Jak ukazuje následující tabulka 

(Tabulka 5), téměř 80 % respondentů odpovědělo kladně. 

Tabulka 5: Statistika odpovědí na otázku č. 16 z dotazníkového šetření 

 ano spíše ano spíše ne ne 

Absolutní počet respondentů 33 48 19 2 

Procentuální vyjádření 32,35% 47,06% 18,63% 1,96% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Hned další otázka se ale snažila zjistit, jak by tyto informace respondenti získali. Celkem 

byla otázka zodpovězena v 72 případech, z toho by se dalo 12 odpovědí interpretovat 

jako "nevím". Podrobnější souhrn ukazuje následující graf (Graf 7)34. 

Graf 7: Informační zdroje respondentů vztahující se k otázce 16 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

V předchozím grafu je vidět, že více, než polovina respondentů nemá představu, kde 

tyto informace získat. Na druhou stranu je ale vidět, že čtvrtina dotázaných by hledala 

informace na internetu, 15 % pak u lékaře či odborníka. Toto zjištění dává jasný signál 

o tom, kam zaměřit marketingovou komunikaci podniku. 

                                                      
34

 Protože se jednalo o otevřenou otázku, jsou jednotlivé odpovědi zjednodušeny tak, aby bylo možné je 
stručně formulovat a vystihnout podstatu sdělení respondenta. 

25% 

15% 

9% 

51% 

Otázka č. 17: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/-a 
kladně, uveďte prosím, jak nebo kde by jste informace 

hledal/-a 

internet 

odborník/lékař 

doporučení/zkušenost 

nevím nebo bez odpovědi 
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V podobném duchu pak vyznívají i odpovědi na další dvě otázky. Otázka č. 18: Zajímal/-

a by jste se při výběru kliniky o její úspěšnost? opět vypovídá o tom, že by se 

respondenti ve velké míře zajímali o tento ukazatel - tentokrát odpovědělo kladně 

dokonce více než 90 % dotázaných. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce 

(Tabulka 6). 

Tabulka 6: Statistika odpovědí na otázku č. 18 z dotazníkového šetření 

 
ano spíše ano spíše ne ne 

Absolutní počet respondentů 54 39 5 4 

Procentuální vyjádření 52,94% 38,24% 4,90% 3,92% 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

V grafu níže (Graf 8) je pak opět znázorněno, kde by respondenti hledali odpověď na 

otázku úspěšnosti daného centra asistované reprodukce. Celkem byla otázka 

zodpovězena v 86 případech, z toho lze 8 odpovědí interpretovat jako "nevím". 

Graf 8: Informační zdroje respondentů vztahující se k otázce 18 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Tentokrát je podíl dotázaných, kteří by nevěděli, kde informace hledat menší ve 

srovnání s otázkou č. 17 (viz Graf 7). Jasným favoritem je opět internet, zatímco 28 % 

dotázaných by se pro získání této informace obrátilo přímo na kliniku. Realita je ovšem 

41% 

28% 

8% 

23% 

Otázka č. 19: Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/-a 
kladně, uveďte prosím, jak nebo kde by jste informace 

hledal/-a 

internet 

přímý kontakt instituce 

odborník/lékař 

nevím nebo bez odpovědi 
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taková, že na internetu se tyto údaje nezveřejňují a jednotlivé kliniky je s největší 

pravděpodobností jen tak neposkytnou. 

Z odpovědí na otázky 16 - 19 vyplývá zajímavý závěr. Respondenty by velmi zajímaly 

informace o centru asistované reprodukce, i když velký podíl z nich nemělo představu, 

kde je získat. Závěr může být takový, že i když tyto informace nemusí být ve 

skutečnosti až tak vypovídající (především informace o úspěšnosti centra), lidé by se 

podle nich patrně řídili, pokud by je dostali k dispozici. 

Poslední otázka dotazníku zkoumala, jaké mají respondenti povědomí o konkrétních 

centrech asistované reprodukce. Z dotazníkového šetření bylo získáno celkem 28 

odpovědí, v nichž se objevily čtyři názvy klinik. Strukturu odpovědí opět ukazuje graf 

níže (Graf 9). 

Graf 9: Znalost konkrétních reprodukčních center respondentů 

 Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Z výzkumu vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny dotázaných neznají žádné centrum 

asistované reprodukce, což asi není překvapivé. Jako nejznámější se jeví Sanatorium 

Helios, na které si vzpomnělo 14 % respondentů.  

14% 
6% 

5% 

3% 

72% 

Otázka č. 20: Znáte některé konkrétní centrum asistované 
reprodukce? Pokud ano, napište prosím jeden název 

Sanatorium Helios 

CAR 01 Brno 

Repromeda 

Reprofit International 

bez odpovědi 
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3.1.2 Rozbor důležitých statistik z oboru 

Důležité informace v dané oblasti poskytl pro tuto práci Národní registr asistované 

reprodukce (NRAR), jehož  správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR35 

(ÚZIS ČR). NRAR začal fungovat v průběhu roku 2006. Na  základě rozhodnutí Úřadu na 

ochranu osobních údajů se v Národním registru asistované reprodukce neevidují rodná 

čísla osob podstupujících asistovanou reprodukci, ale pouze bezvýznamové 

identifikátory cyklu. Z toho důvodu nejsou známy počty žen podstupujících asistovanou 

reprodukci, ale pouze počty cyklů (jedna žena může absolvovat v jednom roce více 

cyklů). A ze stejného důvodu nelze zjistit kolik dětí se rodí po asistované reprodukci.  

Žena, která podstoupí umělé oplodnění a dojde u ní k otěhotnění, nemá povinnost dále 

centru asistované reprodukce, kde k léčbě došlo, nahlásit zda je těhotná, zda potratila, 

porodila, kolik dětí se narodilo apod. Bez jednoznačného indentifikátoru (rodného 

čísla) pak není možné výsledek těhotenství zjistit ani propojením s databází Národního 

registru rodiček a Národního registru potratů. Nelze tedy získat přesné statistiky vývoje 

umělého oplodnění a počtu dětí narozených po umělém oplodnění v celostátním 

měřítku. ÚZIS ČR nicméně uvádí kolik cyklů asistované reprodukce bylo podstoupeno a 

u tohoto ukazatele je vidět jednoznačný trend nárůstu. Jak uvádí následující tabulka 

(Tabulka 7), od roku 2007 do roku 2010 vzrostl počet cyklů asistované reprodukce z 17 

742 na 23 709, tedy o 33,6 %. 

Tabulka 7: Přehled o provedených cyklech asistované reprodukce 

Rok 2007 2008 2009 2010 

Počet cyklů 17 742 21 349 22 514 23 709 

Zdroj: Data poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

                                                      
35

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) byl zřízen v roce 1960. Je organizační složkou 
státu, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Základním účelem a předmětem činnosti Ústavu je 
řízení a koordinace plnění úkolů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). 
Spolupracuje s orgány státní statistické služby, především s Českým statistickým úřadem, zajišťuje vazby 
mezi NZIS a jednotlivými zdravotnickými zařízeními a spolupracuje s provozovateli informačních systémů 
jiných organizací v resortu i mimo něj. 
V oblasti zdravotnické statistiky na mezinárodní úrovni spolupracuje Ústav zejména s organizacemi 
WHO, OECD, OSN, EUROSTAT a dalšími. Ústav je předkladatelem oficiálních informací z NZIS za Českou 
republiku. 
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Jak bylo uvedeno výše, jelikož NRAR začal fungovat až v roce 2006, co se týče počtů 

cyklů asistované reprodukce, tak kompletní statistiky tohoto ukazatele jsou evidovány 

až od roku 2007. Následující graf (Graf 10) pak vývoj počtu cyklů ukazuje v přehledném 

znázornění. 

Graf 10: Přehled o provedených cyklech asistované reprodukce 

 

Zdroj: Data poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

 

3.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro 

analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Tato kapitola má 

za cíl zanalyzovat pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy přímo či 

nepřímo ovlivňují: 

 stávající konkurence, 

 nová konkurence, 

 vliv odběratelů (zákazníků), 

 vliv dodavatelů, 

 substituční produkty.  
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3.2.1 Nové firmy - hrozba vstupu potencionálních konkurentů 

Tento aspekt není příliš významný, nepředstavuje velké riziko. Jedná se totiž o velmi 

specifický obor vyžadující určitou míru odborných znalostí a kvalifikace a také nemalé 

počáteční investice především do technologií, resp. vybavení. 

Podnikání ve zdravotnictví vůbec znamená splnit mnohem více požadavků a 

legislativních nároků než v jiných oborech. Ve zdravotnictví a dalších podobných 

oborech jsou znalosti, zkušenosti a praxe zásadní podmínkou pro úspěšné působení. 

Tento aspekt Porterova modelu tedy hodnotím z hlediska jeho významu jako středně 

silný, což je na schématu (Obrázek 4) znázorněno modrou barvou. 

3.2.2 Zákazníci - vyjednávací síla zákazníků 

Jelikož se v tomto případě jedná o vztah B2C, nelze očekávat, že by vyjednávací síla 

zákazníků (odběratelů) byla vysoká. Zákazníci, resp. klienti (či pacienti) se budou v 

drtivé většině případů řídit pevně daným platným ceníkem výkonů. Neexistuje tak 

prostor k nějakému vyjednávání tak, jak to může probíhat u podniků, které mají 

jednoho hlavního odběratele z korporátní sféry. 

Možný prostor k vyjednávání by mohl vzniknout v nabídce určitého nadstandardu, ale i 

tady je hlavní slovo na straně kliniky, resp. centra asistované reprodukce. 

Vliv zákazníků tedy v Porterově modelu hodnotím jako slabý, což na výsledném 

schématu (Obrázek 4) znázorňuje zelená barva. 

3.2.3 Dodavatelé - vyjednávací síla dodavatelů 

Na dodavatelích bude nový podnik závislý a jejich smluvní síla bude velká. Existuje 

několik dodavatelů jejichž nabídka se víceméně překrývá, ale jsou tu i výhradní 

dodavatelé různých technologických řešení. Hlavní dodavatelé jsou: 

 Arid obchodní společnost, s.r.o., 

 East Port Praha s.r.o. (zastoupení firmy ORIGIO a/s), 
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 HARTMANN – RICO a.s., 

 MEDICA FILTER, s.r.o., 

 NIKON spol. s r.o., 

 Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.36
 

Aspekt dodavatelů tak lze v Porterově modelu označit jako silní, což ve výsledném 

schématu (Obrázek 4) znázorňuje červená barva. 

3.2.4 Hrozba substitutů 

V tomto odvětví nelze hovořit o substitutech, alespoň pokud se pohybujeme v úvahách 

tradiční medicíny. Jedná se o exaktní obor, kde jsou využívány určité standardní 

metody, jejichž postup je předem daný. Jediným způsobem, jak substituovat v 

současnosti nabízené služby je výzkum, vývoj a inovace. 

Tento aspekt tedy hodnotím jako slabý, což je ve výsledném schématu (Obrázek 4) 

znázorněno zelenou barvou. 

3.2.5 Konkurence v odvětví 

V této oblasti podnikání se začíná pomalu zintenzivňovat konkurence. V rámci ČR 

existuje několik významných center asistované reprodukce, která jsou poměrně 

renomovaná. Pokud bychom hovořili jen o centrech v rámci jihomoravského kraje, 

resp. města Brna, lze uvést následující: 

 Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno, 

 Sanatorium Helios s.r.o., 

 Reprofit International, 

 Sanatorium Repromeda, s.r.o., centrum reprodukční medicíny, 

 Unica, spol. s.r.o. Brno.37 

                                                      
36

 Podrobnější charakteristika dodavatelů je rozebrána v kapitole 4.3.1 Klíčoví dodavatelé 
37

 Podrobnější charakteristika konkurence je zpracována v kapitole 4.1.1 Analýza konkurence 
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Nicméně statistiky uvádějí (kapitola 3.1.2) narůstající počet provedených cyklů 

asistované reprodukce. Také se uvádí, že více lidí vyhledává minimálně diagnostiku, ale 

i léčbu zhoršené plodnosti, což je do budoucna důležitým aspektem pro rozvoj 

podnikání v tomto oboru. Jednoduše řečeno je tu stále prostor pro vstup nových 

subjektů a do budoucna se tento prostor bude rozšiřovat. Obor se dále rozvíjí a těší se 

také přízni zahraniční klientely. 

Tento aspekt Porterova modelu tedy hodnotím jako silný a na výsledném schématu 

(Obrázek 4) je označen červenou barvou. 

Obrázek 4: Porterův model pěti sil - vyhodnocení 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 4 ukazuje výsledné znázornění Porterova modelu pěti konkurenčních sil, kdy 

jako slabé faktory lze označit vyjednávací sílu zákazníků a hrozbu substitutů (zelená 

barva), jako středně silný faktor zde figuruje hrozba nových konkurentů (modrá barva) 

a jako silný faktor pak vyjednávací síla dodavatelů a konkurence v odvětví (červená 

barva). 
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3.3 SWOT analýza 

V této kapitole je zpracována SWOT analýza, pomocí které se budu snažit identifikovat 

silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats), spojené s vytvářeným podnikatelským plánem n založení privátního centra 

asistované reprodukce (IVF centra). 

Silné stránky: 

 Propracovaný marketing a PR 

 Využití moderních komunikačních kanálů pro propagaci a osvětu 

 Nižší ceny oproti konkurenci a především oproti zahraničí 

Slabé stránky: 

 Nová (nezavedená) firma v oboru, málo zkušeností 

 Omezené zdroje financování 

 Závislost na poskytnutém úvěru bankou 

Příležitosti: 

 Pokles životní úrovně - příležitost oslovit klienty nižší cenou 

 Životní styl lidí – budování kariéry a odsouvání zakládání rodin 

 Životní prostředí – zhoršení plodnosti vlivem civilizačních faktorů 

 „Turistika“ pacientů – pacienti hledají výhodnější cenu, lepší služby a vstřícnost 

 Expanze do ciziny – Itálie, kde tamní zákony neumožňují provádět některé 

výkony (Izrael, Německo, atd.) 
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Hrozby: 

 Evropská unie a s tím související Evropské direktivy, přísnější legislativa 

 Zpomalení ekonomiky, pokles životní úrovně - vlivem krize nebudou mít lidé 

peníze na podstupování metod umělého oplodnění 

 Rostoucí konkurence - konkurenční tlak ze stran soukromých zařízení, kterých 

přibývá 

 Malé povědomí potenciálních klientů o vzniku nového zařízení pro léčbu 

neplodnosti, hrozba nenaplnění plánovaných cílů obratu 

 Nesplnění legislativních podmínek a požadavků pro provozování nestátního 

zdravotnického zařízení 
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4 Návrh podnikatelského plánu 

Následující praktická část tvoří stěžejní obsah diplomové práce. Na základě 

teoretických poznatků, provedených analýz a vyhodnocení marketingového výzkumu, 

které jsou součástí předchozích kapitol, bude sestaven podnikatelský plán na založení 

malého podniku. 

4.1 Analýza odvětví 

Analýza odvětví se zabývá především rozborem konkurenčního prostředí. Jde o analýzu 

všech významných konkurentů s jejich slabými i silnými stránkami. Neméně důležitý je 

také rozbor zákazníků a cílového trhu. 

4.1.1 Analýza konkurence 

Společnost se sídlem v Brně bude primárně působit v regionu jihomoravského kraje. 

Nicméně očekávám, že klienti/pacienti mohou být z celé ČR. V jihomoravském kraji, 

konkrétně v Brně, v současnosti funguje pět IVF center: 

 Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno Gynekologicko-porodnická klinika 

FN Brno a MU Brno 

 Sanatorium Helios s.r.o. 

 Reprofit International Klinika reprodukční medicíny 

 Sanatorium Repromeda, s.r.o., centrum reprodukční medicíny 

 Unica, spol. s.r.o. Brno 

V rámci celé České republiky pak působí celkem 32 IVF center, nejvíce v Praze. 

Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno 

Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a 

Masarykovy univerzity je prvním českým pracovištěm zabývajícím se problematikou 

umělého oplození. 
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Již v roce 2003 oslavilo dvacáté výročí narození prvního dítěte po mimotělním 

oplození, které bylo i prvním v České republice a bývalé východní Evropě. Během 

tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce bouřlivý rozvoj a staly se 

nedílnou součástí reprodukční medicíny. Techniky asistované reprodukce dnes 

reprezentují nejprogresivnější přístup k léčbě neplodnosti. 

V současné době centrum nabízí všechny dosud známé metody a techniky umělého 

oplození, včetně mikromanipulací, programu dárcovství spermií, vajíček a embryí a 

metod preimplantační genetické diagnostiky. Klinika v návaznosti na léčbu neplodnosti 

zajišťuje provedení endoskopických operačních výkonů a dále veškerou péči v průběhu 

těhotenství, včetně prenatální diagnostiky a porodu. 

Sanatorium Helios s.r.o. 

Sanatorium Helios s výjimkou porodů nabízí svým klientům komplexní ambulantní i 

operační gynekologickou a urogynekologickou péči a prevenci včetně léčby 

neplodnosti a onkologické prevence. 

Reprofit International 

Klinika Reprofit  International byla založena  v roce  2006 jako první pracoviště v České 

republice, které má specializovaný team pro program darování vajíček (oocytů). 

Sanatorium Repromeda, s.r.o., centrum reprodukční medicíny 

Sanatorium REPROMEDA vzniklo v roce 1999. V roce 2000 se stalo prvním pracovištěm 

ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantační genetické 

diagnostiky (PGD). 

Unica, spol. s.r.o. Brno 

Unica poskytuje specializovanou ambulantní péči zaměřenou na diagnostiku a léčbu 

ženské a mužské neplodnosti. Nabízí pacientům centrum IVF, embryologii, andrologii a 

gynekologickou ambulanci. 
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4.2 Popis konkrétního podniku 

Cílem podnikatelského plánu bude vytvořit IVF centrum, které bude nabízet služby 

týkající se diagnostiky reprodukčních potíží, odstraňování (léčení) těchto potíží pomocí 

standardně používaných metod. Dále zprostředkování dárcovství spermií i vajíček a 

postupně také snaha o realizaci hlubšího výzkumu a vývoje v těchto oblastech. Klinika 

ponese název Reprovita. 

4.2.1 Místo podnikání 

Společnost by měla být umístěna v Brně. Lokalita ještě není přesně známa, nicméně 

areál by měl být situován poblíž centra, zároveň ale v klidné čtvrti. Je to jeden z 

aspektů, který by se měl podílet na image nového centra. 

4.2.2 Personální aspekt podnikání 

Co se týče organizační struktury, v čele budou stát dva společníci přičemž jeden s 

příslušnou kvalifikací bude mít na starosti služby centra, resp. fungování celého centra 

jakožto zdravotnického zařízení. Druhý společník bude zajišťovat finanční a účetní 

stránku podnikání. Bude pod něj také spadat oddělení marketingu a PR. Třetímu 

společníkovi bude udělena prokura (více v kapitole 4.5.1 Založení obchodní firmy). 

Centrum bude disponovat několika odděleními: gynekologie, embryologie a 

andrologie, genetika, urologie. Každé oddělení povede jeden lékař a bude zde také 

jedna sestra. Oddělení embryologie a andrologie bude zaměstnávat několik 

laborantek. Tolik pro start podnikání. V dalším rozvoji se dá průběžně počítat s dalšími 

novými pracovníky – především v lékařských odděleních. 

Po personální stránce je nutné zaměstnávat v centru pouze kvalifikovaný personál, 

plně proškolený, diskrétní, se zájmem o problematiku, schopný zapojit se i do 

marketingu a propagaci centra. Není potřeba zmiňovat, že na prvním místě je nutno 

dodržovat veškerá nařízení vyplývajících ze zákonů a vyhlášek a obstát při kontrolách z 

kontrolních ústavů SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) i při certifikaci ISO. 
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Obrázek 5: Organizační schéma instituce 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.3 Cíl podnikání 

Cílem společnosti bude diagnostikovat léčit příčiny reprodukčních problémů. Problémy 

s plodností postihují v dnešní době stále více mladých lidí. V praxi to znamená, že 

přibližně každý desátý pár má problémy s otěhotněním a vyhledá pomoc lékařů. Na 

odborném pracovišti a v týmové spolupráci by pak měla být řešena otázka příčiny 

neplodnosti a navržen nejvhodnější způsob léčby. 

Centrum by mělo postupně pokrýt škálu následujících služeb: 

 Komplexní diagnostika příčin neplodnosti u obou partnerů 

 Léčba hormonálních poruch způsobujících neplodnost 

 Indukce ovulace a monitorování cyklu 

 Inseminace manželská a partnerská 

 Inseminace od anonymního dárce 

 Program mimotělního oplodnění – In Vitro Fertilizace a EmbryoTransfer 

(IVF+ET) 

Vedení 
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 Prodloužená kultivace embryí 

 Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) 

 Asistovaný hatching (AH) 

 Mikrochirurgický odběr spermií z nadvarlete (MESA)  

 Mikrochirurgický odběr spermií z varlete (TESE) 

 Program dárcovství spermatu, oocytů a embryí 

 Kryokonzervace (mražení) spermatu 

 Kryokonzervace embryí 

4.2.4 Firemní kultura 

V rámci firemní kultury je nezbytné dbát na upravenost personálu, dodržování pravidel 

slušného a vstřícného chování k pacientům, ale i k ostatním spolupracovníkům. 

Zároveň také za dobrou práci nabídnout zaměstnancům určité benefity. Příspěvek na 

stravu, jednou ročně bezplatně pracovní obuv, poskytovat příspěvek na dovolenou. Za 

mimořádnou práci poskytnout odpovídající odměnu, např. administrativní činnost 

spojenou s certifikací. Zaměstnanci by měli prezentovat dobré jméno zařízení. 

4.3 Obchodní plán 

Jelikož se jedná o poskytování služeb, tato část podnikatelského plánu se věnuje popisu 

procesu poskytování služeb, vazeb na subdodavatele a samozřejmě i hodnocení 

subdodavatelů. 

4.3.1 Klíčoví dodavatelé 

Co se týče dodavatelů zdravotnického materiálu a techniky, pro centrum asistované 

reprodukce budou nejdůležitějšími následující: 

 Arid obchodní společnost, s.r.o. 

 East Port Praha s.r.o. (zastoupení firmy ORIGIO a/s) 

 HARTMANN – RICO a.s. 

 MEDICA FILTER, s.r.o. 
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 NIKON spol. s r.o. 

 Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. 

Arid obchodní společnost, s.r.o. je dovozcem a distributorem speciálních prostředků 

zdravotnické techniky, ortopedických implantátů a instrumentaria. Dodává prostředky 

zdravotnické techniky, pro intervenční diagnostické a léčebné postupy v následujících 

oblastech: biofarmacie, biotechnologie, genová terapie, buněčná terapie, aortální 

intervence, kardiologie, urgentní péče, endoskopie, periferní intervence, chirurgie, 

urologie, péče o ženy (asistovaná reprodukce, gynekologie). 

East Port Praha s.r.o. dodává mimo jiné produkty dánské firmy ORIGIO a/s jako jsou 

laboratorní a přístrojová technika, reagencie (činidla), prostředky pro genetické 

testování identity, forenzní analýzu, buněčné kultury a média pro kultivace, gelová 

dokumentace, apod. 

HARTMANN-RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických 

prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem 

společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico Veverská Bítýška. V České 

republice má společnost tři výrobní závody: ve Veverské Bítýšce, Havlíčkově Brodě a 

Chvalkovicích. 

Medica Filter, spol. s r.o. je českým výrobcem a dodavatelem zdravotnických 

prostředků a zdravotnického oblečení. Mezi jeho zákazníky patří jednotliví lékaři, 

lékárny, lázeňská zařízení, kliniky, záchranné a zdravotní dopravní služby, ústavy 

sociální péče i velká zdravotnická zařízení jako jsou nemocnice. 

Nikon spol. s r.o. je zastoupením japonské firmy Nikon Corporation pro Českou a 

Slovenskou republiku. Na tyto trhy dodává fotografickou techniku, sportovní optiku a 

mikroskopy. Zároveň je autorizovaným servisem této techniky. Japonská společnost 

Nikon patří k největším a k nejvíce ceněným výrobcům opto-elektroniky na světě. 

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. zastupuje výrobce Eppendorf AG pro Českou a 

Slovenskou prepubliku. Eppendorf AG je biotechnologická společnost, která vyvíjí, 

produkuje a distribuuje po celém světě  systémy a prvky pro vědecký výzkum. Její 
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produktová škála zahrnuje pipety, dávkovače, odstředivky (centrifugy), vakuové 

koncentrátory, zařízení pro mikromanipulaci buněk, míchání a řízení teploty vzorku 

apod. 

4.3.2 Zdravotní pojišťovny 

Centrum by mělo mít smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR: 

 111 - VZP 

 201 - ZP vojenská 

 205 - ZP česká průmyslová 

 207 - ZP zaměstnanců bank a pojišťoven 

 209 - ZP Škoda 

 211 - ZP ministerstva vnitra 

 213 - Revírní bratrská pokladna 

 217 - Metal - aliance 

Zdravotní pojišťovny hradí výkony asistované reprodukce pacientkám ve věku 18–39 

let. Pacientka má nárok na úhradu 3 cyklů mimotělního oplození s transferem embryí. 

Pojišťovna hradí léky na stimulaci, základní výkony spojené se ziskem a oplozením 

oocytů a transfer embryí. Pokud v ně kterém z prvních tří cyklů nedošlo k transferu 

embryí, hradí ZP čtvrtý výkon i s léky. Mikromanipulační techniky, kryokonzervace, 

preimplantační genetické vyšetření, chirurgické metody odběru spermií a některé další 

výkony žádná ZP v České republice nehradí. [12] 

Léky hrazené pojišťovnou: 

 Pojišťovna hradí jednotnou dávku léků (u rekombinantních preparátů: Puregon, 

Gonal F, u základních preparátů: Fostimon). 

 U rekombinantních preparátů PUREGON, GONAL F je doplatek cca 5000 Kč 
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Výkony hrazené pojišťovnou: 

 Pojišťovna hradí základní výkony IVF cyklu. Kromě toho je možné použití 

nadstandardních metod, které pojišťovna nehradí: 

 IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 

 IVF cyklus s odběrem oocytů bez embryotransferu 

 Základní IVF cyklus s přenosem embryí 

Zdravotní pojišťovny v České republice nehradí tyto IVF techniky: 

 mikromanipulační techniky (ICSI a AH), 

 kryokonzervace gamet a embryí, 

 preimplantační genetické vyšetření, 

 chirurgické metody odběru spermií, 

 prodlouženou kultivaci embryí a jiné. 

4.4 Marketingový plán 

Léčba neplodnosti, ať už jakýmkoliv způsobem, se v posledních letech začíná velmi 

rozvíjet. Je to důsledkem zvyšujících se nároků a potřeb společnosti. Stále více i 

mladých párů začíná mít problémy s početím a tento trend se zhoršuje každým rokem. 

Výhledy a prognózy žádné zlepšení neslibují. 

4.4.1 Analýza konkrétních potřeb zákazníků 

Nabídka služeb centra Reprovita by se měla soustředit na několik základních oblastí, 

které odráží potřeby konkrétních zákazníků: 

 diagnostika příčin neplodnosti a poradenství, 

 léčba neplodnosti včetně různých i chirurgických zákroků s tím souvisejících 

 zprostředkování dárcovství gamet, jejich uchovávání. 
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Diagnostika problémů s reprodukcí nabývá na významu. Jak již bylo zmíněno, 

postupem času jsou tyto problémy identifikovatelné u stále větší části populace. Je 

otázkou kam tento vývoj povede, nicméně vlivem civilizačních faktorů a životního stylu 

bude diagnostika stále více vyhledávána. 

V návaznosti na potřebu diagnostiky je zřejmé, že samotná léčba neplodnosti bude 

nabývat na významu a bude vyhledávána. Léčba probíhá několika způsoby, přičemž 

jednou z variant je i dárcovství gamet – tj.  mužských spermií nebo ženských vajíček. 

Tento materiál se musí uchovávat jednak za speciálních podmínek. Zároveň bývají 

spermie uchovávány v případě zajištění si budoucí plodnosti, tzn. pokud někdo má 

podstoupit určitý druh speciální terapie, který by mohl v budoucnu ohrozit jeho 

plodnost. Provádí se včasný odběr a zamrazení pro budoucí potřebu. 

Klíčovou potřebou budoucích zákazníků centra asistované reprodukce Reprovita by 

měla tedy být především diagnostika. Právě diagnostika poté otvírá dále možnosti 

týkající se léčby a dalších služeb. Nicméně diagnostikou a případně následnou léčbou 

nabídka centra končí. 

4.4.2 Reklama a PR 

Není neobvyklé, že se objevují ve sdělovacích reklamy na různá IVF centra. I Reprovita 

by se měla vydat touto cestou. Pro získání podílu na trhu bude nezbytné investovat do 

reklamy. Zprvu by to měly být letáky volně distribuované i k vidění například v 

hromadné dopravě. Dále reklama v regionálním tisku i rádiích. 

Především je ale nutné zacílit na konkrétní skupinu potenciálních pacientů/klientů. to 

znamená např. navázat spolupráci s gynekologickými ambulancemi a praktickými 

lékaři, kteří o klinice Reprovita budou vědět a můžou ji pacientům doporučit. 

Jak vyplývá nejen z marketingového šetření (kapitola 3.1.1 Zhodnocení 

marketingového výzkumu), důležitým aspektem reklamy a propagace je budování 

kvalitního PR. Především na poli osvěty ve společnosti se může nová klinika prosadit. S 

veřejností lze komunikovat formou různých PR článků, on-line chatů s odborníky na 

léčbu neplodnosti atd. 
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Marketingový výzkum také ukázal, že veřejnost většinou nezná konkrétní centra 

asistované reprodukce a lidé nevím, kde přesně hledat informace. Zároveň velký podíl 

respondentů uvedl, že by informace hledal pochopitelně na internetu. Z dotazníkového 

šetření a porovnání s realitou vyplývá, že zde je velký prostor pro budování určitého 

image a renomé. 

4.4.3 Motivace zákazníků 

Reprovita přinese na trh něco, čím se hodlá odlišovat od ostatních. Hodlá ve všem vyjít 

maximálně vstříc zákazníkům tak, aby mohla konkurovat stávajícím centrům. Chce 

konkurovat jak co do kvality služeb tak i cenou. Alespoň zpočátku bude důležité 

nastavit ceny skutečně níž oproti konkurenci. 

Klíčové bude získat zahraniční klientelu. Zde je velká příležitost, neboť cenově jsou 

centra v ČR oproti těm zahraničním o dost níž, zatímco kvalitou poskytované péče se s 

nimi dají bez potíží srovnávat. V Rakousku a jiných zemích je navíc zakázáno darování 

oocytů (vajíček) a proto jsou česká centra z tohoto důvodu také vyhledávána. 

Reprovita plánuje nastavit vysokou úroveň služeb a díky oproti zahraničí výhodnějším 

cenám si vytvořit dobré renomé u zahraničních pacientů. 

Je důležité využít „turistiky“ pacientů a snažit se přicházející klienty zaujmout. Spoustu 

zahraničních pacientů lákají nižší ceny v ČR nebo možnost využití  zmíněného 

dárcovství oocytů. Nabídnout jim víc na rozdíl od ostatních soukromých zařízení. Je 

třeba posilovat nabídku vyšetření. Posílit reklamu k získání co největšího počtu 

pacientek. 

4.5 Organizační plán 

V rámci organizačního plánu budu prezentovat především právní formu společnosti, 

její společníky vč. obchodních podílů, předmět podnikání i podmínky, za jakých lze 

nestátní zdravotnické zařízení registrovat. 
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4.5.1 Založení obchodní firmy 

Společnost bude založena s právní formou společnosti s ručením omezeným a 

základním kapitálem 700 000 Kč. Společnost bude financována z vlastních prostředků 

společníků a současně také cizími zdroji ve formě bankovních úvěrů. Specifická o 

odborná oblast podnikání vyžaduje velké investice do přístrojů, techniky i zázemí. 

Obchodní firma ponese název Reprovita, s.r.o., centrum asistované reprodukce. 

Zakládat ji budou tři společníci: 

 Bc. Lukáš Pololáník - jednatel (vklad 300 000 Kč, podíl 45 %), absolvent Fakulty 

podnikatelské, odpovědnost za ekonomickou a marketingovou stránku 

podnikání, 

 MUDr. Pavel Rýznar, PhD. - jednatel (vklad 300 000 Kč, podíl 45 %), odborník v 

oblasti gynekologie a asistované reprodukce, odborný zástupce, 

 Hana Pochopová - prokuristka (vklad 100 000 Kč, podíl 10 %), dlouhodobé 

praktické zkušenosti z provozu laboratoře centra asistované reprodukce, 

odpovědnost za provozní stránku podnikání. 

Předmět podnikání spočívá v následujících oblastech: 

 provozování nestátního zdravotnického zařízení 

 léčebně preventivní péče v nestátním zdravotnickém zařízení 

 gynekologie (včetně embryologie) v rozsahu denní polikliniky se zaměřením na 

komplexní vyšetření a léčbu sterility a prevenci nádorových onemocnění 

 andrologie a urologie 

K provozování nestátního zdravotnického zařízení (dále jen "NZZ") je podmínkou 

vydání rozhodnutí o registraci, ve smyslu zákona o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních. [17] 
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4.5.2 Obecné podmínky registrace nestátního zdravotnického zařízení 

Nestátní zdravotnické zařízení, jakým privátní centrum asistované reprodukce je, musí 

pro zahájení činnosti splnit specifická kritéria: 

1. Je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba, musí 

 být plně způsobilá k právním úkonům 

 být bezúhonná – za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s 

poskytováním zdravotní péče. 

 mít odbornou způsobilost a zdravotní způsobilost odpovídající druhu a 

rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením. 

2. Je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, 

která nemá odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče 

poskytované nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce. 

Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo v obdobném 

pracovněprávním vztahu k provozovateli nestátního zařízení, pokud není 

společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za 

odborné vedení nestátního zařízení. [9] 

Žádost se obecně podává na příslušném Krajském úřadu podle místa provozování NZZ 

nebo na Magistrátu hlavního města Prahy a jsou k ní potřeba tyto doklady: 

 doklad o vzdělání, doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti, 

který nesmí být starší tři měsíců,  

 souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s 

druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením; jde-li o 

provozování lékárny, vydává osvědčení o věcném a technickém vybavení Státní 

ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"),  
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 souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR, jde-li o řízení transplantačního centra, 

tkáňové banky a střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk,  

 osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vydané 

Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zvláštního právního předpisu,  

 provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví,  

 souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv s věcným a technickým vybavením, 

jde-li o provozování výdejny zdravotnických prostředků,  

 souhlas Českého inspektorátu lázní a zřídel, jde-li o provozování nestátního 

zařízení lázeňské péče,  

 souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR, jde-li o provozování nestátního 

zdravotnického zařízení zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou,  

 smlouvu se státním zdravotnickým zařízením nebo nestátním zařízením, jejíž 

účinnost je podmíněna rozhodnutím o registraci, jde-li o poskytování zdravotní 

péče na základě nájemní smlouvy, 

 vyplněný tiskopis žádosti o registraci. 

4.6 Hodnocení rizik a strategie podnikání 

Vstup na trh by pro nové IVF centrum mohl být náročnější, protože v oblasti kde se 

centrum chystá působit již existuje konkurence, jak vyplývá z Porterova modelu 

(kapitola 3.2). Tato kapitola se zabývá především zhodnocením rizik v podobě slabých 

stránek a hrozeb, které vyplývají ze SWOT analýzy (kapitola 3.3). 

Mezi slabými stránkami podnikatelského záměru hraje dominantní roli fakt, že se jedná 

o založení zcela nového podniku takřka na zelené louce. I když dva ze společníků jsou 

lidé s praxí přímo z tohoto specifického oboru, lze v tomto aspektu spatřovat 

nejdůležitější riziko. Jedná se o to, že vzniká společnost s poměrně velkou prvotní 



Stránka | 63  
 

investicí a je důležité, aby se nastartoval potřebný chod společnosti. Tedy aby se 

prováděly výkony, vyšetření, diagnostiky atd. 

Jak již bylo zmíněno, je zapotřebí na začátku podnikání investovat velké množství 

kapitálu, aby bylo vůbec možné zajistit fungování centra asistované reprodukce. Dvě 

třetiny nákladů budou pokryty z podnikatelského úvěru, zbývající třetina pak z vkladů 

společníků. Zde existuje riziko, že se investice nevrátí, pokud se nenastartuje chod 

kliniky tak, aby byla alespoň minimálně vytížena a svou činností pokryly potřebné 

náklady. 

Co se týče hrozeb, jak ukázal Porterův model pěti sil, velkou hrozbou bude v tomto 

oboru konkurence. Existuje totiž několik renomovaných konkurenčních zařízení a to i 

přímo v regionu jihomoravského kraje. Této hrozbě se dá čelit především nastavením 

ceny služeb, ale také propracovaným marketingem. V rámci marketingu je nutno klást 

důraz na osvětu a budování určitého povědomí o klinice, zkrátka zaměřit se také na 

public relations. 

Obecným faktorem, který může představovat hrozbu a to nejen v tomto odvětví, ale 

napříč celou ekonomikou je hospodářská recese. Po určitém oživení následujícím po 

krizi, která nastala v roce 2008, musíme nyní čelit další, tentokrát dluhové krizi 

eurozóny. Prognózy hovoří o tom, že HDP v roce 2012 neporoste a ekonomika se 

ponoří do recese. To bude mít samozřejmě za následek, že lidé budou méně utrácet a 

můžou inklinovat k tomu, že založení rodiny odloží na později. Jednak se můžou obávat 

větších výdajů za živobytí, pokud se rodiny rozroste, ale také nebudou v době 

úsporných opatření investovat desetitisíce do asistované reprodukce. 

Důležitou hrozbou je rovněž legislativní faktor. Jednak bude nutné splnit určité 

podmínky pro provozování nestátního zdravotnického zařízení. Privátní centrum 

asistované reprodukce, jakožto nestátní zdravotnické zařízení, musí pro zahájení 

činnosti požádat o registraci. Další hrozbou z oblasti legislativy je pak stále přísnější 

regulace také v závislosti na direktivách EU. Dozorovým orgánem je v tomto případě 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Bude samozřejmě nutné sledovat aktuální dění 
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na poli legislativy a na změny pružně reagovat a implementovat je do fungování 

podniku. 

K eliminaci slabých stránek a hrozeb se musíme snažit zaujmout klienty a udržet je v 

našem zařízení. Např. zkrácením čekací doby, neustálým zlepšováním prostředí a 

nabídky služeb dle nejnovějších výzkumů. Sledovat připravované zákony a nařízení ze 

strany Evropské unie i České republiky a návrhy připomínkovat. Snažit se do nich 

prosadit dobré zájmy. Vzniklé zákony aplikovat do provozu. Držet srovnatelný krok s 

konkurencí. Posílit turistiku pacientů k nám a eliminovat turistiku pacientů od nás. 

4.7 Finanční plán 

Jednou z klíčových částí podnikatelského záměru je finanční plán. Do finančního plánu 

budou zahrnuty veškeré výdaje a náklady nutné pro vznik a provoz firmy, mzdy 

zaměstnanců a výpočet předpokládaných nákladů a výnosů z prováděných výkonů. 

Dále se budu opírat o předpokládané příjmy a výnosy v optimistické i pesimistické 

variantě. 

4.7.1 Úvěr na zahájení podnikání 

Potřeba kapitálu pro rozjezd podnikání bude kryta kromě vkladů společníků, které činí 

celkem 700 000 Kč, především z bankovního úvěru ve výši 1 500 000 Kč. V tomto 

případě předběžně kalkuluji s úrokovou sazbou 8 %, jelikož přesná sazba bývá velmi 

často stanovena individuálně. 

Následující kalkulace vychází z obecného výpočtu a nejedná se o konkrétní nabídku 

úvěru bankou. 
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Tabulka 8: Parametry podnikatelského úvěru 

Výše úvěru 1 500 000 Kč 

Úroková míra 8 % 

Doba splácení 5 let 

Pravidelná měsíční splátka 30 415 Kč 

Celkově bude splaceno 1 824 875 Kč 

Zaplacené úroky 324 875 Kč 
Zdroj: Webová aplikace Úvěrová kalkulačka na iDnes.cz 

Údaje v předchozí tabulce (Tabulka 8) vycházejí z obecného zadaní parametrů úvěru do 

webové výpočetní aplikace. Nejedná se o konkrétní nabídku banky. 

Následující graf (Graf 11) pak zachycuje poměr zaplacených úroků a výše úvěru. Na 

základě výše uvedených parametrů bude celkem splaceno 1 824 875 Kč, přičemž 324 

875 Kč tvoří úroky a zbytek je jistina úvěru. 

Graf 11: Poměr zaplacených úroků a výše úvěru 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7.2 Výdaje 

Zahájení podnikání v oblasti soukromého centra asistované reprodukce se bohužel 

neobejde bez velkých počátečních investic. 

Jistina;  
1 500 000 Kč 

Úroky;  
324 875 Kč 
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V tabulce níže (Tabulka 9) jsou uvedeny položky, bez kterých by firma nemohla zahájit 

svou činnost. Do tabulky jsou zahrnuty výdaje na založení firmy, výdaje na kancelářské 

a technické (ambulantní a operační) vybavení – dlouhodobý majetek společnosti a 

výdaje na marketing. 

Tabulka 9: Vstupní náklady 

Položka  Cena  

Zřizovací výdaje 10 000 Kč 

Kancelářské vybavení 85 000 Kč 

Technické vybavení 1 500 000 Kč38 

Úpravy pronajatých prostor 120 000 Kč 

Marketing 50 000 Kč 

Celkem  1 765 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce (Tabulka 10) jsou uvedeny předpokládané fixní náklady za jeden 

měsíc. 

Tabulka 10: Fixní náklady za měsíc 

Položka  Cena  

Nájem (vč. energií) 40 000 Kč 

Provozní výdaje na materiál39 50 000 Kč 

Mzdy  349 740 Kč 

Splátka úvěru 30 415 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu40 10 000 Kč 

Celkem  480 155 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud bychom uvažovali plný stav zaměstnanců ihned od počátku podnikání (schéma 

Obrázek 5), což nemusí být v počátcích fungování centra naplněno, budou tyto výdaje 

následující (viz Tabulka 11). 

                                                      
38

 Jedná se o hrubý odkad 
39

 Jedná se o běžné zdravotnické potřeby zpravidla k jednorázovému užití, ale i další potřeby pro 
zajištění fungování organizace jako např. kancelářské potřeby 
40

 Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení; jedná se o přibližný odhad 
částky pojistného 
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Tabulka 11: Mzdové náklady dle jednotlivých profesí za jeden měsíc (Kč) 

Zaměstnanec Hrubá mzda 
Sociální 
pojištění 

Zdravotní 
pojištění 

Celkem 

Lékař 40 000 10 000 3 600 53 600 

Zdravotní 
sestra 

17 000 4 250 1 530 22 780 

Laborantka 16 500 4 125 1 485 22 110 

 

V konkrétním případě se při plném stavu zaměstnanců uvažuje o čtyřech lékařích, 

stejném počtu zdravotních sester a dvou laborantkách. V tom případě měsíční mzdové 

náklady činí celkem: 

                                      

Roční úhrn mzdových nákladů pak činí 4 196 880 Kč. 

4.7.3 Příjmy 

Příjmy bude Reprovita s.r.o. generovat ze služeb souvisejících především s 

diagnostikou, léčením a péčí v oblasti lidské reprodukce. Pro stanovení 

předpokládaných příjmů je klíčové sestavit ceníky prováděných zákroků a služeb. 

Jednotlivé položky ceníků lze rozdělit do dvou skupin. Jednak jsou to služby hrazené 

zdravotní pojišťovnou (Tabulka 12), větší skupinu pak tvoří služby, které si klienti platí 

sami (Tabulka 13). 

Tabulka 12: Ceník služeb IVF centra, které hradí zdravotní pojišťovna 

Položka Cena 

Kompletní IVF cyklus 26 000 Kč 

IVF cyklus bez ET 16 000 Kč 

IVF cyklus přerušený před odběrem 
oocytů 

990 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 13: Ceník služeb IVF centra, které nehradí zdravotní pojišťovna 

Položka Cena 

Nativní IVF cyklus (ICSI každý ooocyt) 10 000 / 1 000 Kč 

Nativní IVF cyklus bez ET 6 000 Kč 

Nativní IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 2 500 Kč 

Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) 8 000 Kč 

Asistovaný hatching (AH) 3 000 Kč 

Prodloužená kultivace embryí  (PK) 6 000 Kč 

Kryokonzervace spermatu 1 500 Kč 

Kryokonzervace embryí 4 000 Kč 

Roční poplatek za uchování konzervovaných embryí 
a spermií 

1 000 Kč 

Kryoembryotransfer (KET) - transfer zmražených 
embryí 

5 000 Kč 

Kryoembryotransfer (KET) - darovaných embryí 25 000 Kč 

Transferová souprava 1 000 Kč 

MESA/TESE 15 000 Kč 

Intrauterinní inseminace 2 500 Kč 

Použití spermatu dárce 2 000 Kč 

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) 75 000 Kč 

Základní cena IVF s darovanými oocyty 93 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předpokládané příjmy 

Podle ceníku v tabulkách výše lze vykalkulovat sumu měsíčních příjmů 

z předpokládaných provedených zákroků a diagnostik. Předpokládaný počet zákroků a 

diagnostik lze chápat jako reálný předpoklad. Dále v textu pak bude kalkulováno i s 

pesimistickým, resp. optimistickým předpokladem. 
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Po zavedení centra předpokládáme během půl roku až roku v běžném měsíci tyto 

zákroky v uvedených počtech (vedle počtu je i vykalkulovaná celková inkasovaná 

částka): 

 Kompletní IVF cyklus – úhrada VZP41   35 910 000 Kč 

 IVF cyklus bez ET42     1 16 000 Kč 

 IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů43   1 990 Kč 

 Nativní IVF cyklus      5 50 000 Kč 

 Nativní IVF cyklus bez ET     2 12 000 Kč 

 Nativní IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů  0 --- 

 Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI)   50 400 000 Kč 

 Asistovaný hatching (AH)     25 75 000 Kč 

 Prodloužená kultivace embryí  (PK)   30 180 000 Kč 

 Kryokonzervace spermatu    2 3 000 Kč 

 Kryokonzervace embryí     10 40 000 Kč 

 Uchování konzervovaných embryí a spermií   12 120 000 Kč 

 Kryoembryotransfer - transfer zmražených embryí 5 25 000 Kč 

 Kryoembryotransfer - darovaných embryí  1 25 000 Kč 

 Transferová souprava     52 52 000 Kč 

 MESA/TESE      1 15 000 Kč 

 Intrauterinní inseminace     12 28 000 Kč 

 Použití spermatu dárce     2 4 000 Kč 

 Preimplantační genetická diagnostika (PGD)  0 --- 

 Darování oocytů      3 279 000 Kč 

V celkovém součtu by pak příjmy z činnosti IVF centra měly za měsíc činit přibližně 

2 218 990 Kč. 

 

                                                      
41

 Hrazeno pojišťovnou 
42

 Hrazeno pojišťovnou 
43

 Hrazeno pojišťovnou 
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4.7.4 Plán nákladů a výnosů 

Jak bylo uvedeno, u předpokládaných příjmů se jedná o realistický odhad situace44, 

která nastane v okamžiku, kdy bude centrum fungovat běžným provozem na plný 

výkon.  

Pro předpoklad vývoje příjmů a výdajů budeme uvažovat s následujícími scénáři, resp. 

variantami vývoje (pesimistická, realistická a optimistická varianta), podle kterých pak 

vykalkulujeme rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech. Jako výchozí hodnotu 

příjmů uvažujeme 2 218 990 Kč za měsíc, jak vyplývá z předpokládaných provedených 

výkonů na předchozí straně. Výchozí hodnota měsíčních výdajů pak činí 480 155 Kč (viz 

Tabulka 10) 

Pesimistická varianta 

Příjmy a provedené výkony budou v prvním roce na 10% úrovni výchozí hodnoty 

příjmů. Ve druhém roce vzrostou na 20 %, ve třetím pak na 50 % výchozí hodnoty. 

Výdaje se uvažují stejné, jako výchozí variantě. 

Realistická varianta 

Zde uvažujeme v prvním roce příjmy na úrovni 30 % výchozích hodnot. Výdaje zůstávají 

rovny výchozí hodnotě. Ve druhém a následujících rocích pak příjmy i výdaje odpovídají 

výchozím hodnotám. 

Optimistická varianta 

Tato varianta pak kalkuluje v prvním roce s 50% úrovní výchozí hodnoty příjmů, ve 

druhém roce předpokládá dosažení právě výchozí hodnoty příjmů a v dalších letech 

pak uvažuje nárůst až na 150 % realistické hodnoty. Výdaje se pak v dalších letech 

uvažují také vyšší o 50 % vůči výchozí hodnotě nákladů. 

                                                      
44

 Tento odhad vychází z informací o prováděných výkonech v Centru asistované reprodukce (CAR 01 
Brno) Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno 
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Pokud výše uvedené předpoklady a jednotlivé varianty vývoje (pesimistická, realistická 

a optimistická) převedeme do číselného vyjádření, můžeme závěry znázornit v 

následujících tabulkách. 

V prvním roce se ve výsledcích projevilo započítání úvodních vstupních nákladů, jak 

ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 14: Příjmy a výdaje dle jednotlivých variant v 1. roce 

  Příjmy Výdaje Rozdíl P - V 

Pesimistická v. 2 662 788 Kč 7 526 860 Kč -4 864 072 Kč 

Realistická v. 7 988 364 Kč 7 526 860 Kč 461 504 Kč 

Optimistická v. 13 313 940 Kč 7 526 860 Kč 5 787 080 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvedené roční příjmy a výdaje vycházejí z údajů tabulky níže. V prvním roce jsou také 

navíc započítány vstupní výdaje ve třetím sloupci tabulky. 

Tabulka 15: Přehled měsíčních příjmů a výdajů dle jednotlivých variant v 1. roce 

  Měsíční příjmy Měsíční výdaje Vstupní výdaje 

Pesimistická v. 221 899 Kč 480 155 Kč 1 765 000 Kč 

Realistická v. 665 697 Kč 480 155 Kč 1 765 000 Kč 

Optimistická v. 1 109 495 Kč 480 155 Kč 1 765 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve druhém roce je vidět značné navýšení výnosů. Pesimistická varianta ovšem stále 

vykazuje ztrátu. 

Tabulka 16: Příjmy a výdaje dle jednotlivých variant ve 2. roce 

  Příjmy Výdaje Rozdíl P - V 

Pesimistická v. 5 325 576 Kč 5 761 860 Kč -436 284 Kč 

Realistická v. 26 627 880 Kč 5 761 860 Kč 20 866 020 Kč 

Optimistická v. 26 627 880 Kč 5 761 860 Kč 20 866 020 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Následující tabulka pak zachycuje přehled měsíčních příjmů a výdajů ve druhém roce 

fungování nové firmy. Z této tabulky opět vychází tabulka předchozí (Tabulka 16). 
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Tabulka 17: Přehled měsíčních příjmů a výdajů dle jednotlivých variant ve 2. roce 

  Měsíční příjmy Měsíční výdaje 

Pesimistická v. 443 798 Kč 480 155 Kč 

Realistická v. 2 218 990 Kč 480 155 Kč 

Optimistická v. 2 218 990 Kč 480 155 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve třetím roce již podle všech variant vývoje dosahuje rozdíl příjmů a výdajů kladných 

hodnot a dokonce v krajních variantách dalece překračuje výsledky předchozích dvou 

roků. 

Tabulka 18: Příjmy a výdaje dle jednotlivých variant ve 3. roce 

  Příjmy Výdaje Rozdíl P - V 

Pesimistická v. 13 313 940 Kč 5 761 860 Kč 7 552 080 Kč 

Realistická v. 26 627 880 Kč 5 761 860 Kč 20 866 020 Kč 

Optimistická v. 39 941 820 Kč 8 642 790 Kč 31 299 030 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předchozí tabulka opět vychází z kalkulace měsíčních příjmů a výdajů tentokrát ve 

třetím roce dle stanovených variant. Více v následující tabulce. 

Tabulka 19: Přehled měsíčních příjmů a výdajů dle jednotlivých variant ve 3. roce 

  Měsíční příjmy Měsíční výdaje 

Pesimistická v. 1 109 495 Kč 480 155 Kč 

Realistická v. 2 218 990 Kč 480 155 Kč 

Optimistická v. 3 328 485 Kč 720 233 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Do měsíčních výdajů se v optimistické variantě v rámci třetího roku fungování podniku 

promítl nárůst provedených výkonů centra. Proto se s rostoucí produkcí uvažuje nutně 

i s růstem variabilních nákladů a tedy celkové náklady musí být vyšší, než v předchozích 

případech. 
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Názorný souhrn vývoje jednotlivých variant ukazuje následující graf, ve kterém figuruje 

rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech. 

Graf 12: Rozdíl mezi příjmy a výdaji dle jednotlivých variant 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán na založení privátní kliniky 

asistované reprodukce. I když v tomto oboru přitvrzuje konkurenční boj, stále zde lze 

spatřovat určitý potenciál pro vznik nových subjektů. 

Asistovaná reprodukce je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím a vše nasvědčuje tomu, 

že můžeme v budoucnu očekávat její rozvoj. Tato oblast je velmi lukrativním oborem 

pro privátní zdravotnická zařízení pokud se vytvoří kvalitní zázemí, jak co se týče 

odbornosti a kvalifikace pracovníků, tak i po stránce vybavení centra a určité firemní 

kultury a etiky. 

Podnikatelský plán by měl být přehledný dokument, který vystihuje ucelené představy 

o konkrétním podnikání a hlavní rysy firmy. S nadsázkou se dá říci, že plní funkci 

jakéhosi manuálu pro její založení a rozvoj. Lze ho použít také jako nástroj komunikace 

mezi podnikem a jeho okolím. 

Teoretická část této diplomové práce se věnuje především obecným pojmům jako je 

podnikání a podnik, ale také legislativní stránce podnikání. Dále se věnuje různým 

formám podnikání, jejich charakteristikám a poskytuje jejich přehledné srovnání. Také 

podrobně popisuje založení právnické osoby s důrazem na právní formu společnosti s 

ručením omezeným. V neposlední řadě pak charakterizuje samotný podnikatelský plán 

se všemi jeho částmi. 

Analytická část se pak zaměřuje na rozbor podnikatelského prostředí pomocí Porterova 

modelu pěti sil a SWOT analýzy. Dále jsou zde analyzovány výsledky marketingového 

průzkumu formou dotazníkového šetření, o které se posléze opíral podnikatelský plán 

především v jeho marketingové části. Je zde také souhrn oborových statistik, jež slouží 

jako vodítko, které napoví, jak je daný obor perspektivní pro další expanzi. 

Praktická část diplomové práce pak již nabízí konkrétní podnikatelský plán. Ten vychází 

z předchozích kapitol a snaží se jednotlivé poznatky kombinovat v uceleném 
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dokumentu a nabídnout jeho čtenáři přehledný návod na založení nového podniku a 

jeho další fungování. 

Stanovený cíl práce tak byl naplněn, jelikož praktická část obsahuje kompletní 

podnikatelský záměr se všemi podstatnými náležitostmi. Přínos práce spočívá v tom, že 

čtenář dostává do rukou komplexní dokument, podle kterého lze založit nový podnik v 

daném oboru, dále jej rozvíjet stanoveným směrem a který na základě provedených 

analýz a výzkumu odráží reálné podmínky a očekávání v podnikatelském prostředí. 
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Příloha č. 1 

Dotazník pro marketingový výzkum 

 

  



 
 

Dotazník 

Dobrý den, tento dotazník si klade za cíl zjistit informovanost obyvatelstva a jeho 

preference v oblasti diagnózy neplodnosti a její léčby, tj. v oblasti umělého oplodnění.  

Prosím Vás tímto o jeho vyplnění, které Vám nezabere více, než 5 minut. Jeho výstupy 

podpoří závěry diplomové práce, jejímž cílem je sestavit podnikatelský plán pro 

založení malého podniku - centra asistované reprodukce. 

Dotazník je samozřejmě anonymní a informace v něm obsažené nebudou žádným 

způsobem zneužity, nýbrž poslouží jako vodítko při tvorbě podnikatelského záměru. 

U každé otázky prosím označte jednou správnou odpověď. Otázky na závěr jsou 
otevřené a vyžadují stručnou slovní odpověď, nejlépe hůlkovým písmem. 

 

1. Jaký je váš věk? 

 do 25 let 

 26 - 30 let 

 31- 35let 

 36 let a více 

2. Jaké je vaše pohlaví? 

 muž 

 žena 

3. Uveďte prosím do jaké skupiny dle ekonomické aktivity patříte. 

 zaměstnanec 

 podnikatel/živnostník 

 nepracující 

 důchodce 

4. V jakém věku je podle Vás ideální zplodit dítě? 

 do 25 let 

 do 30 let 

 do 35 let 

 nezáleží na věku 



 
 

 

5. Plánujete mít dítě v horizontu následujících několika let? 

 ano 

 ne 

 nepřemýšlel/-a jsem o tom 

6. Máte informace o nepříznivém vývoji v lidské plodnosti a schopnosti zplodit 

potomka? 

 ano, jsem informován/-a 

 ne, nemám žádné informace 

 mám jen zběžné informace 

 nezajímám se o tuto oblast 

7. Jaké je Vaše povědomí o možnostech umělého oplodnění, resp. asistované 

reprodukce? 

 vím, že je stále častěji využíváno 

 mám o této oblasti minimální povědomí 

 vůbec, netuším o co se jedná 

8. Kde by jste hledal/-a v největší míře informace o neplodnosti a možnostech 

umělého oplodnění? 

 internet a jiná média 

 můj lékař 

 různé poradny či diskusní fóra 

 více zdrojů současně 

9. Absolvoval/-a jste někdy vyšetření na zjištění plodnosti? 

 ano 

 ne 

10. Využil/-a jste již někdy v minulosti některou z metod asistované reprodukce? 

 ne, protože to nebylo zapotřebí 

 ne, protože jsem neusiloval/-a o početí dítěte 

 ano a úspěšně 

 ano a neúspěšně 



 
 

 

11. Cítíte se obecně být dostatečně informován/-a o trendech v oblasti léčby 

neplodnosti, prevence a umělého oplodnění? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

12. Uvítal/-a by jste více osvěty v oblasti nastíněné v předchozí otázce? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

13. Pokud by to bylo zapotřebí, využil/-la by jste možnost asistované reprodukce? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

14. Jakou cenu celkem za veškeré služby asistované reprodukce vedoucí k početí 

potomka považujete za adekvátní? 

 méně než 10 000 Kč 

 od 10 000 do 50 000 Kč 

 od 50 000 do 100 000 Kč 

 více než 100 000 Kč 

15. Jste v této souvislosti ochoten/-a připlatit si za určitý nadstandard? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

  



 
 

16. Zajímal/-a by jste se při výběru kliniky o její image, o doporučení, o její 

prezentaci na veřejnosti? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

17. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/-a kladně, uveďte prosím, jak nebo 

kde by jste informace hledal/-a. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

18. Zajímal/-a by jste se při výběru kliniky o její úspěšnost? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

19. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/-a kladně, uveďte prosím, jak nebo 

kde by jste informace hledal/-a. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

20. Znáte některé konkrétní centrum asistované reprodukce? Pokud ano, napište 

prosím jeden název. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. Výsledky pomohou při zpracování podnikatelského 

záměru v rámci diplomové práce.  



 
 

 

Příloha č. 2 

Výsledky dotazníkového šetření 

 

  



 
 

Otázka Možné odpovědi 
Počet 
respondentů 

Jaký je váš věk?  do 25 let 
 26 - 30 let 
 31- 35let 
 36 let a více 

 28 
 43 
 22 
 9 

Jaké je vaše pohlaví?  muž 
 žena 

 41 
 61 

Uveďte prosím do jaké 
skupiny dle ekonomické 
aktivity patříte. 

 zaměstnanec 
 podnikatel/živnostník 
 nepracující 
 důchodce 

 46 
 38 
 16 
 2 

V jakém věku je podle Vás 
ideální zplodit dítě? 

 do 25 let 
 do 30 let 
 do 35 let 
 nezáleží na věku 

 16 
 72 
 5 
 9 

Plánujete mít dítě v 
horizontu následujících 
několika let? 

 ano 
 ne 
 nepřemýšlel/-a jsem o tom 

 29 
 35 
 38 

Máte informace o 
nepříznivém vývoji v 
lidské plodnosti a 
schopnosti zplodit 
potomka? 

 ano, jsem informován/-a 
 ne, nemám žádné informace 
 mám jen zběžné informace 
 nezajímám se o tuto oblast 

 15 
 6 
 39 
 42 

Jaké je Vaše povědomí o 
možnostech umělého 
oplodnění, resp. 
asistované reprodukce? 

 vím, že je stále častěji 
využíváno 

 mám o této oblasti 
minimální povědomí 

 vůbec, netuším o co se 
jedná 

 22 
 49 
 31 

Kde by jste hledal/-a v 
největší míře informace o 
neplodnosti a možnostech 
umělého oplodnění? 

 internet a jiná média 
 můj lékař 
 různé poradny či diskusní 

fóra 
 více zdrojů současně 

 15 
 25 
 18 
 44 

Absolvoval/-a jste někdy 
vyšetření na zjištění 
plodnosti? 

 ano 
 ne 

 14 
 88 

Využil/-a jste již někdy v 
minulosti některou z 
metod asistované 
reprodukce? 

 ne, protože to nebylo 
zapotřebí 

 ne, protože jsem 
neusiloval/-a o početí dítěte 

 ano a úspěšně 
 ano a neúspěšně 

 21 
 78 
 3 
 0 



 
 

Cítíte se obecně být 
dostatečně informován/-a 
o trendech v oblasti léčby 
neplodnosti, prevence a 
umělého oplodnění? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 

 12 
 9 
 69 
 12 

Uvítal/-a by jste více 
osvěty v oblasti nastíněné 
v předchozí otázce? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 19 
 42 
 39 
 2 

Pokud by to bylo 
zapotřebí, využil/-la by 
jste možnost asistované 
reprodukce? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 34 
 41 
 18 
 9 

Jakou cenu celkem za 
veškeré služby asistované 
reprodukce vedoucí k 
početí potomka 
považujete za adekvátní? 

 méně než 10 000 Kč 
 od 10 000 do 50 000 Kč 
 od 50 000 do 100 000 Kč 
 více než 100 000 Kč 

 38 
 44 
 15 
 5 

Jste v této souvislosti 
ochoten/-a připlatit si za 
určitý nadstandard? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 6 
 29 
 42 
 25 

Zajímal/-a by jste se při 
výběru kliniky o její image, 
o doporučení, o její 
prezentaci na veřejnosti? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 33 
 48 
 19 
 2 

Pokud jste v předchozí 
otázce odpověděl/-a 
kladně, uveďte prosím, jak 
nebo kde by jste 
informace hledal/-a. 

internet: 30, odborník/lékař: 19, 
nevím:12, doporučení/zkušenost: 
11 

odpovědí: 72 

Zajímal/-a by jste se při 
výběru kliniky o její 
úspěšnost? 

 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 

 54 
 39 
 5 
 4 

Pokud jste v předchozí 
otázce odpověděl/-a 
kladně, uveďte prosím, jak 
nebo kde by jste 
informace hledal/-a. 

internet: 42, přímý kontakt 
instituce: 29, nevím: 8, 
odborník/lékař: 7 

odpovědí: 86 

Znáte některé konkrétní 
centrum asistované 
reprodukce? Pokud ano, 
napište prosím jeden 
název. 

Sanatorium Helios: 14, CAR 01 
Brno: 6, Repromeda: 5, Reprofit 
International: 3 

odpovědí: 28 



 
 

 

Příloha č. 3 

Splátkový kalendář úvěru 

 

  



 
 

 



 
 

 

  



 
 

Příloha č. 4 

Příčiny neplodnosti a základní vyšetření 

 

  



 
 

 

Zdroj: [12] s. 3  


