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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na založení fitness 

centra ve Šlapanicích. První teoretická část popisuje základní pojmy související s danou 

oblasti podnikání a právních forem, zásady a strukturu podnikatelského plánu, zejména 

pak použité analyticko-výzkumné metody v rámci plánování. Analytická část obsahuje 

provedení analýz podnikatelského prostředí pro validaci myšlenky a zmapování tržního 

a obecného prostředí, jejíž výsledky jsou následně shrnuty do SWOT matice a 

zhodnoceny metodikou EFE/IFE. Následně je vybrána vhodná strategie pro začínající 

podnik v této oblasti, která je rozpracována do dílčích částí podnikatelského plánu tak, 

aby byl realizovatelný a životaschopný.  

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on creating a business plan for establishing a fitness 

center in Šlapanice. The first theoretical part describes the basic concepts related to the 

field of business and legal forms, principles and structure of the business plan, 

especially the analytical research methods used in planning. The analytical part includes 

analysis of the business environment for the validation of the idea and mapping of the 

market and general environment. Subsequently, a suitable strategy is chosen for the 

start-up in this area, which is elaborated into individual parts of the business plan so that 

it is feasible and viable. 
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ÚVOD 

Být podnikatelem, pánem svého času a vést lidi? Sen mnohých lidí. Cesta ke splnění 

jakýchkoliv snů bývá často dlouhá a plná překážek. Realizace životaschopné 

společnosti není žádnou výjimkou. K proměně snu v realitu, může pomoci 

podnikatelský plán, který krok po kroku slouží jako návod. Pokud je dokument 

zpracován kvalitně, je mnohem snadnější dojít k cíli a překonat překážky.   

Celkový zájem o zdravý životní styl stále roste. Ze všech kanálů je lidem sdělováno, jak 

moc je pohyb důležitý. Dostatečný pohyb, cvičení a zdravé stravování je trend dnešní 

doby. Pravidelný pohyb má vliv na zdravý každého jedince a i na jeho vzhled. 

V současné době se konzumní společnost dosti zaměřuje na vzhled, kdy za krásného je 

považován člověk štíhlý, silný a plný energie. Fitness centrum tedy lidé vnímají jako 

ideální místo, kde začít plnit tyto „požadavky“ nynější společnosti.  

Na tuto skutečnost reagují i podnikatelé, kteří zakládají nové fitness centra či jiná 

sportoviště. Fitness center je nespočet, avšak i tak se často stává, že jsou přeplněné 

šatny či málo prostoru pro cvičení. Lidé navštěvují tato zařízení především kvůli 

redukci váhy, nabrání svalové hmoty, odreagování se či udržení se v kondici. Často trvá 

vybrat vyhovující fitness centrum. Tím také vznikl nápad, na základě kterého je 

vypracována tato diplomová práce: Podnikatelský plán na založení fitness centra ve 

Šlapanicích. Fitness centrum bude zaměřené na posilovnu a aerobní aktivity.  

V dané lokaci chybí kvalitní fitness centrum a s tím spojené služby. Po ukončení studia 

je v plánu uskutečnit myšlenku v dané oblasti, jelikož je zde potenciál popularity 

v odvětví i v následujících letech. K realizaci může sloužit jako podklad právě tato 

diplomová práce.   
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Podnikatelský plán na založení fitness centra byl zvolen především z osobního zájmu. 

Dle analýz zjistit všechny interní i externí faktory, které by podnikání mohly ohrozit a 

následně pomoci k uskutečnění, tedy realizací fitness centra. Dalším důvodem je 

rostoucí zájem o zdravý životní styl a pohyb a tudíž žádané odvětví.   

Hlavním cílem diplomové práce je sestavit komplexní podnikatelský plán na 

založení fitness centra ve Šlapanicích. Pro dosažení tohoto cíle budou použity 

standardní analýzy vnitřního, vnějšího prostředí a trhu včetně provedení vlastního 

kvantitativního výzkumu zaměřeného na preference a velikost poptávky budoucích 

zákazníků po službách ve zvolené lokaci. Na základě výsledků z provedených analýz 

bude vybrána vhodná strategie pro začínající podnik a vytvořen obchodní model, který 

bude v návrzích rozpracován do dílčích plánů marketingu, provozu a financí tak, aby 

byl podnikatelský plán reálný a životaschopný.  

Pro naplnění hlavního cíle je tedy potřeba splnit několik potřebných kroků, které jsou 

níže detailněji popsány:  

1) Literární rešerše a se týká především objasnění pojmů v rámci nosné myšlenky 

podnikání, tak i zásad a struktury podnikatelského plánu, zejména pak vymezení 

analyticko-výzkumných metod, které budou použity v rámci plánování. Tato 

část je nezbytná k vypracování dalších částí diplomové práce, neboť se odvíjí od 

těchto znalostí.  

2) Analýza současného stavu obsahuje vnitřní a vnější analýzy. Vnější část 

obsahuje analýzu obecného okolí SLEPT, Porterovu analýzu pěti sil a vlastní 

marketingový výzkum z hlediska trhu, přičemž: 

2a) Cílem SLEPT analýzy je identifikovat klíčové faktory vycházející z obecné 

prostředí, které ovlivňují vstup na trhu či podnikání, a které začínající podnikatel 

nemůže ovlivnit. Zároveň slouží jako podpora u predikce finančního plánu 

(vývoj oboru) nebo určení potenciálu v oblasti socio-demografické oblasti 

zákazníků.  
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2b) Porterův model pěti sil má za cíl identifikovat klíčové faktory určující 

atraktivitu oboru a tudíž vstup podnikatele na trh se zaměřením na dodavatele, 

odběratele, substituty a konkurenční či nově příchozí podniky.  

2c) Cílem vlastního marketingového výzkumu je na základě výsledků určit 

poptávku a preference potencionálních zákazníků ve vybraných oblastech 

marketingového mixu.  

2d) Vnitřní analýza mapuje zdroje a schopnosti začínajícího podnikatele, kde je 

za potřebí identifikovat všechny možné prostředky, které lze do podnikání 

vložit.  

Výsledky z analytické části jsou zachyceny pomocí SWOT matice a vyhodnoceny 

metodikou IFE, EFE, na základě které je vybírána vhodná strategie. Tyto data slouží ke 

zpracování návrhů a to samotného podnikatelského plánu na založení fitness centra ve 

Šlapanicích.  

3) Návrhová část obsahuje marketingový, provozní, organizační a finanční plán 

včetně identifikace a zhodnocení rizik z projektu a časového harmonogramu 

provádění jednotlivých akcí a činností.  

Celá návrhová část se opírá o výsledky analýz a výzkumu a je sestavena tak, aby byl 

podnikatelský plán realizovatelný a životaschopný, což je prokázáno ve finanční části a 

jeho predikce v rámci podnikatelského plánu. 

 

K vypracování jednotlivých části bude použít sběr dat a to: 

a) Sekundární data, která jsou stěžejním zdrojem, budou získávána pro účely 

jednotlivých analýz z různých zdrojů a databází např. SLEPT analýza - veřejně 

dostupné databáze (ČSÚ apod.), dále pro účely Porterovy analýzy atraktivity 

trhu a konkurenčního benchmarkingu bude užito webových stránek konkurentů 

apod.  

b) Primární data budou získávána zejména na základě provedení dotazníkového 

šetření u potencionálních zákazníků s cílem zjištění potenciální poptávky a 

preferencí zákazníků ve vybraných oblasti marketingového mixu. Cílem bude 

návrh doporučení pro oblast marketingového plánu (sestavení mixu) z pohledu 

potencionálních zákazníků (popři jiných pohledech jako konkurence, vlastní 

náklady a požadovaná marže apod.).  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou popsána teoretická východiska, která jsou potřebná k dané 

problematice. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, právní formy podnikání, 

podnikatelský plán a jeho zásady a analyticko-výzkumné metody. 

1.1 Definice služeb a jejich charakteristika 

„Službou je jakýkoliv úkon nebo výkon, který jedna strana poskytuje druhé straně a 

který je ve své podstatě nehmatatelný a nezakládá žádná vlastnická práva. Její výroba 

může, ale nemusí být vázána na fyzický výrobek. Výrobci, distributoři i maloobchodníci 

stále častěji poskytují služby s přidanou hodnotou nebo prostě jen dokonalou službu, 

aby se odlišili od ostatních“ (Kotler, Keller, 2013). 

Mezi nejdůležitější charakteristiky služeb patří: 

1) Nehmatatelnost  

U služeb není možné, aby byly prohlédnuty, ochutnány, poslechnuty, očichány 

nebo osahány před jejich pořízením. Jeden z prvků, podle kterého se zákazníci o 

službě rozhodují je odvození předpokladů kvality od místa, lidí, vybavení a 

podobně. Jelikož poskytovatelé si chtějí zákazníky získat, mohou alespoň 

ověřovat kvalitu pomocí fyzických důkazů a sebeprezentace (Kotler, Keller, 

2013). 

2) Neoddělitelnost 

Služby, oproti výrobkům bývají vyráběny a spotřebovány současně. Tedy u 

většiny služeb, je přítomen poskytovatel a často i klient (Kotler, Keller, 2013). 

3) Proměnlivost 

Kvalita služeb je mnohdy odlišná, a tudíž závisí na zvoleném poskytovateli. 

Zákazníci mnohdy před volbou zjišťují informace o poskytovateli od ostatních 

lidí. Ke zvýšení kontroly kvality často firmy poskytují záruky kvality, ale mohou 

také monitorovat spokojenost zákazníků, standardizovat proces poskytování 

služby napříč organizací nebo také investovat do optimálních procesů výběru a 

školení zaměstnanců (Kotler, Keller, 2013). 
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4) Pomíjivost 

Pomíjivost může být problémem a to ve chvíli, kdy začne kolísat poptávka. Tato 

poptávka může být v některých případech korigována například rezervačním 

systémem, účtování různých cen na straně poptávky. Na straně nabídky to může 

být například zvýšení spoluúčasti spotřebitelů či zaměstnanci na částečný 

úvazek (Kotler, Keller, 2013). 

1.1.1 Vymezení pojmů fitness a fitness centra 

Fitness  

Fitness je často popisovaný jako životní styl, který má za cíl udržet se v dobré tělesné 

kondici, zlepšení držení těla, celkové zdatnosti a fyzické výdrže. Fitness se dělí na dvě 

skupiny: zdravotně orientované složky a dovednostně orientované složky (Blahušová, 

2005). 

Fitness centrum  

Fitness centrum je místo, kde zákazníci mohou provozovat fitness aktivity. Nabízí se 

zde různé druhy cvičení od tance, jógy po klasické posilování. Toto místo navštěvují 

lidé s kulturními schopnostmi a ekonomickým kapitálem (Stackeová, 2014). 

 

Fitness služby dle CZ-NACE 

Fitness centra spadají dle CZ-NACE do sekce Q – zdravotní a sociální péče. Oddíl 93 

zahrnuje poskytování sportovních, zábavních a rekreačních služeb. Spadá sem i činnost 

fitcenter pod označením CZ-NACE 93.13. 

1.2 Právní formy podnikání v oblasti fitness v ČR 

Volba formy podnikání je jeden z důležitých faktorů, který musí podnikatel před 

zahájení podnikání určit. Mnoho podnikatelů volí formu bez hlubšího uvážení, a tudíž 

ne vždy se hodí k záměru jejich podnikání. Naštěstí lze formu podnikání transformovat 

na jinou. Jsou dvě možnosti forem podnikání. Je možné podnikat buď jako fyzická nebo 

právnická osoba. Fyzická osoba podniká na základě živnostenského oprávnění 

(Staňková, 2007)  
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„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“ 

(Zákon č. 455/1991 Sb. §2). 

Podnikat jako právnická osoba lze na základě zákona o obchodních korporacích, který 

obchodní korporace definuje následovně:  

„(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a 

družstva,  

(2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 

„osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 

„kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení,  

(3) Družstvy jsou družstva a evropská družstevní společnost,  

(4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní 

společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo 

použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost “(Zákon č. 

90/2012 Sb. §1). 

V oblasti fitness je z forem právnických osob nejvhodnější Společnost s ručením 

omezením. 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je nejpoužívanější forma podnikání u malých a 

středních společností a patří do skupiny tzv. kapitálových společností. Může být 

označován slovně, nebo zkratkou spol. s r.o. či s.r.o. Tato forma podnikání má takové 

podmínky, aby byla jednoduchá a flexibilní, proto je i základní kapitál nastaven pouze 

na 1 Kč k založení společnosti. Všichni společníci ručí za dluhy společně a nerozdílně 

do výše nesplněné vkladové povinnosti v den vyzvání plnění. Podíl společníka určuje 

jeho vklad, který je představován kmenovým listem. Podmínky mohou být určeny jinak, 

avšak jejich podoba musí být ve společenské smlouvě. Orgány společnosti jsou valná 

hromada – nejvyšší orgán, jednatelé - statutární orgán a dozorčí rada – kontrolní orgán 

“(Zákon č. 90/2012 Sb.). 
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1.3 Podnikatelský plán a jeho zásady 

Podnikatelský plán zpracovává samotný podnik a jedná se o písemný materiál, který 

popisuje všechny nejdůležitější vnější a vnitřní faktory, které souvisí se založením 

podniku (Koráb a kol., 2007).  

Podnikatelský plán by měl být vypracován tak, aby splňoval následující zásady. 

 Jednoduchost (srozumitelnost) – podnikatelský plán by měl být sestaven tak, aby 

byl jasný a nebylo tam až příliš mnoho nadbytečných informací. V rámci lepší 

přehlednosti je dobré případně sestavit odpovídající tabulku.  

 Přesnost (stručnost) – závěry a všechny myšlenky v podnikatelském plánu uvádět 

stručně a výstižně.  

 Logičnost – celý plán by měl mít určitou posloupnost a všechna data by měla být 

podložena tak, aby si neodporovala. 

 Kompletnost a reálnost – pravdivost všech dat a reálnost možného vývoje. 

 Respektování rizika – složitost odhadnout vývoj budoucnosti. Poté je dobré 

identifikovat rizika a navrhnout řešení v případě kritických situací (Veber, Srpová 

2012). 

1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Pro sestavení podnikatelského plánu je potřebné postupovat systematicky a vypracovat 

všechny potřebné části k tomu, aby byl kompletní. Jelikož existuje nespočetné množství 

struktur a jeho podob je pro tento účel vybrána struktura dle Koráb a kol. (2007), která 

je stručně popsána v níže uváděném textu. 

Titulní strana  

Obsahuje základní údaje, jako je název firmy, sídlo, jména a kontakty podnikatelů, 

popis podniku, zaměření a jeho financování (Koráb a kol., 2007).  

Exekutivní souhrn 

V této části jsou shrnuty nejdůležitější aspekty plánu. Obsahuje například silné stránky, 

stručný finanční plán a očekávání. Úkolem této části je zaujmout investory a vzbudit 
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jejich zvědavost (Koráb a kol., 2007). V rámci diplomové práce bude tato část pojata 

jako kapitola závěr.  

Analýza prostředí 

Analýza trhu je zaměřena na konkurenci a její možný vliv na podnikání a její na silné a 

slabé stránky. Dále zahrnuje také analýzu zákazníků, legislativní podmínky, politickou 

situaci a vývoj trendů (Koráb a kol., 2007). Použité analyticko-výzkumné metody 

v diplomové práci jsou detailněji popsány v kapitole 2.1. 

Popis podniku 

Aby měl podnikatel, investor či jiný potenciální posuzovatel přehled a představu, je 

potřebné popsat daný podnik tak, aby obsahoval pouze fakta týkající se podnikání a 

tedy i jasně vymezenou obchodní strategii. Klíčovými prvky jsou: 

 výrobky nebo služby, 

 lokalita a velikost podniku,  

 technické vybavení, 

 organizační struktura,  

 schopnosti podnikatele (Koráb a kol., 2007). 

Plán služeb 

Pokud nejde o výrobní podnik, potom je tato část spíše obchodním plánem čí plánem 

služeb. Spadá sem především: 

 typ a sortiment služeb, 

 popis procesu poskytování služeb, 

 potřeba lidských a dalších zdrojů,  

 provozní doba, 

 vazby na subdodávky a hodnocení subdodavatelů,  

 smluvní a dodací podmínky,  

 náklady spojené s poskytováním služeb (rozpočet) (Koráb a kol., 2007). 

Marketingový plán 

Tato část popisuje, způsob distribuce výrobků či služeb. Marketingový plán bývá 

označován jako jedna z  nejdůležitějších částí, jelikož zde bývá i odhad objemu 
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produkce, díky kterému lze odvodit rentabilitu. Marketingový plán využívá především 

data získaná z marketingového výzkumu (Koráb a kol., 2007), jehož výzkumný přístup 

a popis sběru dat je blíže popsán v kapitole 2.3.1. Marketingový plán se týká především 

marketingového mixu, který se skládá ze čtyřech prvků, tzv. 4P. 

Marketingový mix služeb 

Marketingový mix služeb obsahuje čtyři základní prvky marketingového mixu a to 

produkt, cenu, distribuci a propagaci. Rozšířený marketingový mix má další tři přidané 

prvky, kterými jsou lidské zdroje, procesy a služba zákazníkovi, ty zde ale rozebrány 

nebudou.  

Produkt 

Produkt je souhrn všech výrobků či služeb, které trh nabízí. Zákazníci, kteří výrobek či 

službu vyhledávají, chtějí uspokojit své požadavky či potřeby a hledají funkci a užitek 

produktu (Payne, 1996). 

Cena 

Základním prvkem marketingového mixu je právě cena. Metody k oceňování služeb 

jsou podobné jako u zboží. Tvorby cen a její zvláštnosti ovlivňují též jejich vlastnosti a 

to neoddělitelnost od poskytovatele, nehmotnost a zničitelnost. Tato skutečnost tlačí 

podnikatele, aby využívali při tvorbě cen různé taktické možnosti (Janečková, 

Vaštíková, 2001). 

Metody tvorby cen 

- Stanovení cen přirážkou – spočívá ve stanovení procentní přirážky 

k základu. 

- Stanovení cen z hlediska míry návratnosti – ceny jsou stanovené tak, aby se 

splnila míra návratnosti.  

- Stanovení cen pomocí konkurenčního srovnání – odvození cen od 

konkurentů, které zaujímají velký tržní podíl.  

- Stanovení ztrátových cen – krátkodobé opatření, kde firma chce zaujmout 

určitý podíl na trhu.  

- Stanovení cen na základě vnímané hodnoty - používá se za předpokladu, 

kdy firma chce vybudovat určité, většinou luxusní, povědomí o značce. 
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- Stanovení cen na základě vztahů – vychází z úvah o dlouhodobé spolupráci 

se zákazníky a následujícím zisku (Payne, 1996). 

Distribuce 

Distribuce produktu může být poskytnuta třemi typy interakcí a to: 

- Zákazník jde k poskytovateli. 

- Poskytovatel jde k zákazníkovi. 

- Transakce probíhá na dálku (Payne, 1996). 

Jedná-li se o služby v oblasti sportu, distribuční cesty závisí především na druhu sportu, 

na samotném zákazníkovi a dalších faktorech. Pokud jde o službu, tedy nehmotný 

produkt, musí zákazník přijít a službu využít na daném místě. Místo si vybírá na 

základě vzdálenosti, na základě poskytovatele, dále také na základě propagace, kterými 

se i firma snaží zákazníka přilákat (Čáslavová, 2009). 

Distribučními články můžou být až tři skupiny subjektů: 

- výrobci,  

- distributoři, 

- podpůrné organizace (Foret, 2008). 

Propagace 

Propagace je přesvědčivá komunikace, která se provádí za účelem prodeje produktů či 

služeb potenciálním zákazníkům (Čáslavová, 2009). Základní činnosti propagace jsou: 

reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing.  

Reklama 

S touto složkou komunikačního mixu se člověk setkává každý den. Často si ani 

neuvědomujeme, že se jedná právě o reklamu. Reklama je nejstarší nástroj propagace, je 

placená, neosobní a jednosměrná. Reklama částečně souvisí i s podporou prodeje a 

dalšími složkami komunikačního mixu (Foret, 2008). 

Podpora prodeje 

V současnosti je podpora prodeje jedním z nejúčinnějších nástrojů propagace. Tato 

složka trvá obvykle kratší dobu a to z důvodu, že je finančně náročnější. Většinou se 
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jedná o dva produkty za cenu jednoho, dárky zdarma, hry, ochutnávky, vzorky a další 

(Foret, 2008). 

Public relations 

Důležitým úkolem Public relations je budování dobrého jména firmy a vytváření 

dobrých vztahů. Vztahy s veřejností bývají zajišťovány například tiskovým mluvčím, 

který komunikuje jak s interním tak s externím prostředím firmy (Foret, 2008). 

Osobní prodej 

Osobní prodej má několik zásadních výhod oproti jiným formám marketingové 

komunikace. Mezi výhody patří například to, že firma přichází do osobního kontaktu se 

zákazníkem, čímž může reagovat na jeho podněty a chování. Další výhodou je, že může 

být navázán osobnější vztah se zákazníkem a také můžeme používat psychologické 

metody k ovlivnění zákazníků (Foret, 2008). 

Přímý marketing 

Zde dochází k oslovení menšího vzorku zákazníků. Zaměřuje se především na 

zákazníky, pro které může být nabídka zajímavá. Do přímého marketingu spadá 

například telefonický marketing, dopisní nabídky, letáky ve schránkách a podobně. 

(Foret, 2008).  

Organizační plán 

Organizační plán zahrnuje především organizační strukturu, která určuje nadřízenost a 

podřízenost vedoucích. Dále jsou zde určeny podíly ve firmě a forma vlastnictví 

podniku (Koráb a kol., 2007). 

Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik se snaží identifikovat všechny rizika, která mohou vzniknout 

zprovozněním společnosti. Jedná se především o reakci konkurence, manažerského 

týmu či slabých stránek marketingu (Koráb a kol., 2007). Vybraná metoda pro 

identifikaci a analýzu rizik je detailněji popsána v rámci kapitoly 1.4.7. 
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Finanční plán 

Jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu je sestavení plánu financí, který 

určuje potřebu kapitálu a ekonomickou reálnost plánu. Finanční plán se sestavuje 

v horizontu minimálně 3 let a obsahuje:  

 zakládací a pořizovací výdaje, 

 sestavení zahajovací rozvahy, 

 financování (vlastní x cizí zdroje), 

 plán cash-flow (příjmy a výdaje), 

 sestavení výkazu zisků a ztrát (výnosy a náklady),  

 finanční ukazatele.  

Uvádějí se zde očekávané tržby, náklady na výrobu/prodej zboží (pořízení materiálu, 

zajištění skladových prostor, platy zaměstnanců, administrativní výdaje, atd.), shrnutí 

aktiv (majetku) i pasiv (způsobu krytí majetku), předpokládané investice a vše co spadá 

do výše zmíněných oblastí (Koráb a kol., 2007). 

Přílohy 

Zde je souhrn všech potřebných dodatečných informací, které nejsou uvedeny 

v samotném plánu. Na přílohy by mělo být v textu odkazováno (Koráb a kol., 2007). 

Časový harmonogram realizace 

Časový harmonogram je důležitá součást podnikatelského plánu. Jedná se o rozpis 

veškerých činností spojených s realizací, který obsahuje časovou náročnost a důležité 

termíny, kterých chce podnikatel dosáhnout. Jednou z metod vytvoření časového 

harmonogramu je Ganttův diagram. Diagram obsahuje jednotlivé úkoly vyobrazené na 

časové ose od jejich počátku až po konec a měl by obsahovat datum začátku aktivity, 

konce aktivity a procentuální vyjádření plnění aktivit.  

1.4 Analyticko-výzkumné metody použité v rámci plánování 

Obecně se rozděluje prostředí obklopující podnik na makroprostředí, mikroprostředí 

(odvětví, trh) a interní prostředí firmy. Organizace mají minimální nebo žádnou 

možnost působit na vývoj faktorů makroprostředí, ale naopak právě tyto faktory více či 

méně ovlivňují chod organizací. To je také důvodem, proč je naprosto nezbytné, aby 
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organizace měly co možná nejlepší přehled o vývoji vnějších faktorů a faktorů odvětví 

tak, aby byly tak připravené jak na příležitosti, tak i na hrozby, resp. externí činitele 

pozitivně a negativně ovlivňující organizaci.  

1.4.1 Analýza obecného okolí podniku 

Na analýzu makroprostředí je nejlepší využít SLEPT analýzu, která je sestavena tak, 

aby neopomíjela žádný z důležitých faktorů. SLEPT analýza se zabývá jednotlivými 

faktory (Koráb a kol., 2007): 

 Sociální faktory – jedná se především o demografické faktory jako je vývoj 

populace, zaměstnanost či pracovní mobilitu. Dále o změnu životního stylu, jeho 

zlepšování a jiné kulturní či národní vlivy (Blažková, 2007). Většinu informací o 

sociálních faktorech lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu. 

 Legislativní faktory – jsou dány především legislativním omezením a 

regulacemi v dané zemi. Je třeba se zaměřit především na aktuální legislativu, 

připravované změny a ostatní faktory jako jsou práva, patenty apod. (Veber, 

2012). 

 Ekonomické faktory – zde jsou zahrnuty všechny ekonomické faktory a 

posouzení zda mohou být příležitosti či hrozbou pro firmu. Je dobré tyto faktory 

monitorovat pravidelně. Faktory ovlivňující kupní silu jsou například úrokové 

míry, zadluženost či úspory obyvatelstva. Při zjišťování příležitostí či hrozeb je 

vhodné zaměřit se například na HDP, míru inflace, nezaměstnanost a další 

(Blažková, 2007). 

 Politické faktory – úzce souvisí s legislativními faktory, jelikož politické 

faktory především poukazují na politickou situaci v daném státě a při její změně 

může dojít i k legislativním změnám. Je vhodné zaměřit se především na míru 

politické stability, vnější vztahy, politicko-ekonomické faktory a další vlivy.  

(Blažková, 2007). 

 Technologické faktory – zahrnují především podporu výzkumu a vývoje, nové 

objevy a vynálezy, celkovou technologickou úroveň v daném odvětví, rychlost 

změn a kvalita a kvantita výzkumných pracovišť. Společnosti, které neberou 
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v potaz změny a trendy v technologiích mají malou možnost k udržení existence 

(Blažková, 2007). 

1.4.2 Analýza oboru dle Porterova modelu pěti sil 

Analýza odvětví je nejčastěji představován Porterovým modelem pěti sil. Jak lze vidět 

na obrázku č. 1, tato analýza zahrnuje nové konkurenty, konkurenty v odvětví, 

substituty, kupující a dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model obsahuje pět základních faktorů, které mají vliv na atraktivitu trhu z pohledu 

konkurence a potenciálu zákazníků.  

 Noví konkurenti – zde se analyzuje především to, s jakou pravděpodobností 

mohou nové firmy vstoupit na trh a jaké jsou podmínky vstupu. Jedná se 

například o identifikaci bariér vstupu, náklady a přístupnost k distribučním 

článkům (Blažková, 2007). 

 Substituty – jsou alternativou dosavadního výrobku či služby na trhu. Největší 

riziko tedy představuje právě to, že zákazník si vybere zástupný výrobek či 

službu, která do stejné míry nebo lépe uspokojí jeho potřeby. Čelit substitutům 

lze například snížením ceny výrobků a tedy s tím spojenou kontrolou nákladů, 

nabídkou doplňkových služeb či vývojem výrobků (Blažková, 2007).  

Obr. 1: Porterův model pěti sil. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Veber, 2012)  
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 Kupující – zajímá nás struktura a koncentrace kupujících na trhu. Je dobré mít 

neustálý přehled o potřebách kupujících. Jestliže mají jednoduché podmínky 

s přechodem ke konkurenci, je jejich vyjednávací síla mnohem vyšší, než ta 

Vaše (Blažková, 2007). 

 Dodavatelé – jde především o velikost dodavatelů a možnost diktovat podmínky 

spojené s dodávkou výrobků či služeb. Vyjednávací síla je vysoká a dodavatelé 

mají větší potenciál diktovat podmínky, pokud je jich menší množství. Je dobré 

držet si neustálý přehled o dodavatelích a jejich cenách. Další obranou může být 

také sestavení kalkulace nákladů spojených se změnou dodavatele (Blažková, 

2007). 

 Konkurující podniky v odvětví – je ovlivněna počtem a velikostí konkurentů a 

jejich nabízenými výrobky či službami. Velmi vysoká rivalita je tehdy pokud: 

produkt nelze odlišit od konkurenčních (např. ocel, uhlí), růst trhu je pomalý, 

náklady na přechod jinam jsou nízké a náklady na odchod z trhu naopak vysoké. 

Výrobci jsou nuceni zvyšovat kvalitu svých služeb, snižovat náklady a zabývat 

se také marketingovým informačním systémem (Blažková, 2007). 

1.4.3 Marketingový výzkum preferencí potencionálních zákazníků 

Marketingový výzkum propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost s danou firmou 

pomocí informací, jež jsou využívány pro nalezení marketingových příležitostí či 

problému a k celkovému lepšímu porozumění marketingového procesu (Kotler, 2007). 

Marketingový výzkum se skládá ze čtyř hlavních kroků, kterými jsou: definování 

problému a stanovení cílů, vytvoření plánu, implementace plánu a interpretace zjištění.  

Definice problému a stanovení cílů výzkumu 

Tato oblast je mnohdy nejtěžším krokem ve výzkumu. Úkolem je definovaní problému 

a stanovení cílů, které mohou být tři. Prvním z nich je cíl informativního výzkumu, což 

je získání předběžných informací, které mohou být nápomocné při definování problému 

a k návrhu hypotéz. Druhým cílem může být cíl deskriptivního výzkumu, jehož úkolem 

je seznámení se situací na trhu a s postojem zákazníků. Posledním je cíl kauzálního 

výzkumu, do kterého patří testování hypotéz ve vztahu příčin a následků (Kotler, 2007). 
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Vytvoření plánu 

K vytvoření plánu je potřebné stanovit formu získávání informací. Jsou dvě varianty a 

to buď použití sekundárních dat, což jsou informace, které již existují, nebo primárních 

dat, což jsou informace, které se získají ke konkrétnímu účelu. V případě volby 

primárních dat lze využít buď kvalitativní, nebo kvantitativní výzkum (Kotler, 2007). 

 Kvalitativní výzkum – velikost vzorku je zde malá a pohybuje se v řádu 

desítek. Výzkum probíhá pomocí rozhovoru s menší skupinou lidí či 

jednotlivcem. Respondenti jsou vybráni na základě stanovených kritérií, které 

jsou zvoleny tak, aby definovali respondenty, kteří se k danému tématu mohou 

vyjádřit (Tahal, 2017). 

 Kvantitativní výzkum – velikost respondentů je vyšší než u kvalitativního 

výzkumu a vypočítá se dle vzorce (vzorec č. 1). Smyslem je především zjistit 

informace o zastoupení sledovaného jevu a výstupem jsou většinou grafy a 

tabulky. Kvantitativní výzkum se provádí pozorováním, experimentem či 

dotazníkovým šetřením (Tahal, 2017). 

𝑛0 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Rovnice 1: Vzorec pro výpočet velikosti výběrového vzorku. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tahal, 2017) 

 

Kde: 

n0 – minimální velikost vzorku 

Z – úroveň spolehlivosti, kde pro 95% je 1,96  

p – odhad podílu atributu, který je prezentován v celkové populaci 

q – (1-p) 

e – požadovaná úroveň přesnosti (0,05% při 95%) 
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Implementace plánu 

Získávání dat je nejnákladnější částí výzkumu. Výzkum je prováděn buď za pomocí 

zaměstnanců podniku, nebo externích pracovníků. Pracovníci po sběru dat musí údaje 

zpracovat a analyzovat (Kotler, 2007). 

Interpretace zjištění  

Poslední krok je důležitou součástí celého výzkumu. Ze zjištění výsledků výzkumník 

stanoví závěry a návrhy, které následně předloží managementu (Kotler, 2007). 

1.4.4 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Analýza vnitřních zdrojů a schopností zkoumá především zdroje, které jsou potřebné 

k vytvoření produktu a následnou přeměnu na zisk.  Potřebné zdroje mají následující 

dělení.  

 Finanční zdroje – zde je potřeba mít přehled o vlastních finančních zdrojích, ať 

už z pohledu jejich velikosti, časové dostupnosti, tak i z pohledu rizikovosti. 

Dále je zde také potřeba uvést odhad hmotných i nehmotných prostředků, které 

lze do podnikání vložit. Poslední krok spočívá v odhadu chybějících finančních 

prostředků, které je nutno k podnikání zajistit (Koráb a kol., 2007). 

 Hmotné zdroje – udávají, co budeme k podnikání potřebovat a je zde určeno i 

to, zda již zdroj máme k dispozici, a jaké zdroje budeme muset pořídit. Spadají 

sem například prostory k podnikání, auto, stroje apod. (Koráb a kol., 2007). 

 Lidské zdroje – na začátku podnikání je potřeba vymezit pozice všech 

společníků. Lidské zdroje zahrnují všechny pracovníky, které firma bude 

potřebovat ke svému fungování. Je potřeba sepsat všechny pracovní pozice 

včetně jejich pracovních povinností a požadavky na ně. Ke každé pozici by 

měla být uvedena i přibližná mzda, kterou podnik bude vyplácet (Koráb a kol., 

2007). 

 Nehmotné zdroje – v této skupině jsou všechny potřebné zdroje, které nejsou 

hmotné. Bezesporu se sem řadí kontakty na zákazníky, dodavatelé, distributoři, 

kontakty na banky, softwarové programy atd. Ke všem vyjmenovaným zdrojům 

lze přiřadit i znalosti a dovednosti, které mohou daný zdroj podpořit (Koráb a 

kol., 2007). 
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 Nezařazené zdroje – tato skupina se používá pouze tehdy, pokud nevíme, kam 

daný zdroj zařadit. V tomto případě by se měl daný zdroj důkladně posoudit a 

objasnit, z jakého důvodu jej nedokážeme zařadit (Koráb a kol., 2007). 

 

1.4.5 Analýza výsledků za pomocí SWOT matice 

SWOT analýza je souhrnné vyhodnocení provedených analýz. Na obrázku č. 2 jsou 

zachyceny její posloupnosti a využití daných analýz. Interní faktory, což jsou silné a 

slabé stránky a externí faktory, do kterých patří příležitosti a hrozby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Silné stránky – jsou to takové interní faktory, díky kterým má firma dobrou 

pozici na daném trhu. Dá se říci, že je to stanovení vlastností, ve kterých má 

firma konkurenční výhodu, tedy v čem je dobrá. Patří sem schopnosti, 

dovednosti, potenciál a podobně.  

 Slabé stránky – jsou opakem stránek silných. Jsou to faktory, ve kterých firma 

zaostává, tedy v čem je slabá a jaké faktory brání firmě v efektivní výkonnosti.  

 Příležitosti – týkají se možností firmy, se kterými by mohla firma růst, lépe 

využívat zdroje a mohlo by díky nim dojít ke zvýhodnění vůči konkurenci. 

Firma tyto příležitosti musí nejdříve identifikovat a až po jejich využití s nimi 

může počítat.  

Obr. 2: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažková, 2007)  
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 Hrozby – jsou překážkou pro činnost firmy. Mohou znamenat nebezpečí a 

podnik na takové faktory musí reagovat velice rychle, aby danou hrozbu 

utlumila či odstranila (Blažková, 2007). 

1.4.6 Zhodnocení výsledků dle metodiky EFE/IFE 

Hodnocení faktorů externí (EFE) a interní (IFE) analýzy zahrnuje váhy a hodnocení 

částí ze SWOT analýzy.  

Matice EFE se zabývá faktory z částí příležitostí a hrozeb. Ke každému faktoru jsou 

přiřazeny váhy v rozmezí 0,00-1,00 podle důležitosti. Suma těchto vah je rovna 1. Dále 

je každý faktor přiřazen stupeň vlivu od 1 do 4, kdy 1 = nízký a 4 = nejvyšší. Poslední 

sloupec v dané tabulce udává hodnotu váhy vynásobenou o stupeň vlivu. Celkové 

ohodnocení ukazuje citlivost záměru firmy na externí prostředí a udává, do čeho je 

dobré dávat vyšší úsilí. Největší citlivost = 4  a nejnižší citlivost = 1 (Fotr, 2012). 

Matice IFE finguje na podobném principu jako EFE, zabývá se interními faktory a tedy 

silnými a slabými stránkami firmy. Ke každému faktoru je stejně jako i EFE přiřazena 

váha stránky pro konkurenceschopnost firmy a to od 0,00-1,00 a součet musí být opět 1. 

Ohodnocení faktorů, neboli stupeň vlivu je hodnocen opět stupněm 1-4, kdy: 

1= významná slabá stránka 

2= méně důležitá slabá stránka 

3 = méně důležitá silná stránka 

4 = významná silná stránka (Fotr, 2012) 

Hodnoty citlivosti u EFE a stupeň hodnocení IFE není pevně stanoven a lze hodnotit na 

širší škále. Příklad vzhledu tabulky lze vidět v následující matici.  
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Tabulka 1: Matice EFE/IFE  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Fotr, 2012) 

Číslo 

faktoru 
Faktor 

Váha 

(V) 

Stupeň 

vlivu (SV) 
(V) * (SV) 

Suma kategorie 

1 Faktor (S1) 0-1 3-4 V * SV Součet (V) * (SV) 

faktoru S1 a S2 2 Faktor (S2) 0-1 3-4 V * SV 

3 Faktor (W1) 0-1 1-2 V * SV Součet (V) * (SV) 

faktoru W1 a W2 4 Faktor (W2) 0-1 1-2 V * SV 

IFE Suma 1   
 

1-4 

5 Faktor (O1) 0-1 1-4 V * SV Součet (V) * (SV) 

faktoru O1 a O2 6 Faktor (O2) 0-1 1-4 V * SV 

7 Faktor (T1) 0-1 1-4 V * SV Součet (V) * (SV) 

faktoru T1 a T2 8 Faktor (T2)  0-1 1-4 V * SV 

EFE Suma 1   
 

1-4 

 

1.4.7 RIPRAN – analýza rizik 

Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř následujících kroků: 

1. Krok – Identifikace nebezpečí 

Identifikaci nebezpečí sestavuje projektový tým. V tabulce č. 2 lze vidět, že se skládá 

z hrozby a scénářů. Hrozbou se rozumí nebezpečí, které může ovlivnit naši činnost 

(například technická závada v elektroinstalaci). Scénář je děj, který může nastat 

v důsledku projevu hrozby (například požár v budově).  Hrozba je tedy příčinou scénáře 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2009). 

Tabulka 2: Ripran – 1. krok 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

Číslo rizika Hrozba Scénář 

1. Technická závada elektroinstalace Požár v budově 

2. … … 
 

2. Krok – Kvantifikace rizika 

V druhém kroku se rozšíří tabulka z kroku 1 o pravděpodobnost výskytu daného 

scénáře, hodnotu dopadu scénáře na celý projekt a výslednou hodnotu rizika. 
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Tabulka 3: Ripran – 2. krok 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

Číslo 

rizika Hrozba Scénář 

Pst Dopad Hodnota rizika 

1. 

Technická 

závada 

elektroinstalace 

Požár v 

budově 

50 % Zvýšení nákladů o 

600.000Kč a 

prodloužení 

dokončení stavby o 2 

měsíce 

Pst * dopad 

(0,5*600.000)=300.000 

2. … … … … … 

 

Metoda umožňuje i verbální kvantifikaci. V tomto případě se dělí na vysokou 

(pravděpodobnost rizika > 66%), střední (pst 33%-66%) a nízkou (pst < 33%). Další 

tabulkou u neverbální kvantifikace je tabulka nepříznivých dopadů, která rizika 

rozděluje na: velký nepříznivý dopad, střední nepříznivý dopad a malý nepříznivý 

dopad (Doležal, Máchal, Lacko, 2009). 

3. Krok – Sestavení opatření ke snížení rizika 

Sestavení opatření ke snížení rizika se sepisují většinou do tabulky k samotným 

hrozbám. Návrh je vždy takový, který pomůže snížit dané riziko na akceptovatelnou 

úroveň. Například: zajištění včas revize, očkování proti chřipce a podobně (19, s. 93). 

4. Krok – Posouzení celkové hodnoty rizik 

Zde se určí, jak moc je projekt rizikový, jaké jsou návrhy na opatření a jak pokračovat 

v jeho realizaci (19, s. 93). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola je zaměřena na vnější a vnitřní analýzy, které zahrnují SLEPT analýzu, 

Porterovu analýzu pěti sil, marketingový výzkum a zdroje a schopnosti. Všechny 

analýzy jsou zaměřeny na prostředí, ve kterém bude nově vzniklý podnik působit. 

Výsledky všech provedených analýz jsou následně vyhodnoceny za pomoci SWOT 

matice, kde za pomoci metodiky EFE, IFE bude proveden výběr strategie.  

2.1 Analýza obecného okolí podniku 

Analýza obecného okolí podniku je provedena pomocí SLEPT analýzy, která se zabývá 

sociálními, legislativními, ekonomickými, politickými a technologickými faktory. Již 

od počátku je plánováno založení fitness centra ve městě Šlapanice. Lokalizace 

provozovny, pak následně ovlivňuje zaměření a rozsah zpracování teritoriální analýzy 

s ohledem na danou spádovou oblast. 

2.1.1 Sociálně-demografické faktory 

 Dle výsledků ze šetření v roce 2014, které zpracoval Český statistický úřad (dále jen 

ČSÚ), vyplývá, že sportu se aktivně věnuje přibližně 33% populace. Nejvíce se sportu 

věnují lidé ve věku 15-24 let a to téměř 68 % z nich. Další nejpočetnější skupina je ve 

věku 25-34 let, kde se sportu věnuje 54 % populace. Ve věku 35-44 let se věnuje sportu 

téměř 43 % a poté sportovní aktivita klesá s přibývajícím věkem, kdy pouze 5,6 % 

populace nad 75 let sportuje. Výsledky šetření lze vidět přehledně v grafu č. 1. 

   

   

  

 

 

 

Graf 1: Podíl aktivně sportujících ze šetření ČSÚ 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Na grafu č. 2 lze vidět aktivitu populace na počet dní v týdnu. Aktivní lidé nejvíce 

sportují 1-2 dny v týdnu. Avšak 22 % mužů a 20 % žen sportuje 4 a více dnů v týdnu. 

Co se týče přímo posilování, tak 27 % lidí posiluje 1 den, 29 % - 2 dny, 26 % - 3-4 dny 

a zbylých 17 % se věnuje posilování 5 dní a více (ČSÚ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Aktivita populace v posilování na počet dní v týdnu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

2.1.2 Politicko-legislativní faktory 

Pro podnikání v oblasti fitness centra je nutné řídit se zákonem č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání či zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech. Dále je také zapotřebí dodržovat zákony spojené s podnikáním jako je 

zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 

262/2006 Sb. zákoník práce či zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.  

Dalším důležitým faktorem jsou daně. Mezi nejdůležitější patří daň z přidané hodnoty a 

daň z příjmu právnických osob. Dle Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je 

základní sazba daně ve výší 21%, první snížená sazba je 15% a druhá sazba daně je ve 

výši 10%. Další důležitou daní je české národní rady o daních z příjmu zakotvenou 

v zákoně č. 586/1992 Sb. 

Je potřebné dodržovat například i normu ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody. 

Další zákon o provozu se týká hygieny a to konkrétně zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdrav. Dále musí fitness centrum splňovat požadavky požární ochrany.  
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V případě trenérů je zapotřebí mít alespoň rekvalifikační kurz na instruktora fitness 

akreditovaný MŠMT. 

V roce 2020 propukla pandemie COVID-19. Tato skutečnost s sebou přinesla mnoho 

překážek pro podnikatele. Téměř všechny prodejny, služby apod. museli být uzavřené 

po dobu několika týdnů. Vláda sestavila plán postupného uvedení do provozu všech 

provozoven. Jako všechno, i fitness centrum pro otevření musí splňovat několik 

podmínek. Jedná se například o dodržování rozestupů mezi klienty, což má dopad na 

hlídání kapacity. Zákazníci nemohou do odvolání používat šatny a sprchy. Další 

podmínkou je především nošení roušky a zajištění dezinfekce a pravidelné 

dezinfikování všech míst, které klient navštěvuje. Co se týče doplňků, je možné 

prodávat zatím pouze balené potraviny a nápoje. Pandemie má dopad na všechny 

provedené analýzy a data, avšak nelze určit další vývoj v průběhu měsíců či let. Kvůli 

COVID-19 stoupá například nezaměstnanost, s čímž souvisí i následná ochota 

investovat do služeb (koronavirus.mzcr, 2020). 

2.1.3 Ekonomické faktory 

V této kapitole jsou hlavní faktory, které má vliv na fungování podniku. Patří sem 

například vývoj odvětví, vývoj HDP, nezaměstnanost, průměrná mzda či úrokové 

sazby.  

Příjmy subjektů v oblasti sportu 

Na grafu č. 3 lze vidět příjmy subjektů v oblasti sportu pochází z Podnikové strukturální 

statistiky zahrnující ekonomické aktivity dle CZ-NACE 93.1 – Sportovní aktivity. 

Celkové aktivity v roce 2017 dosahovaly 22,7 mld. Kč a od roku 2014 má rostoucí 

tendenci. Pro založení podniku ne velmi pozitivní vývoj činnosti fitcenter, který má po 

celé sledované období rostoucí tendenci a v roce 2017 dosáhl hodnoty 6,2 mld. Kč 

(ČSÚ, 2020). Kvůli současné situaci a pandemií COVID-19 se dá očekávat, že lidé 

budou méně utrácet za sportovní a kulturní aktivity. Ministerstvo financí předpokládá 

pokles české ekonomiky o 5,6 % a také růst nezaměstnanosti (mfcr.cz, 2020). 
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Graf 3: Příjmy subjektů v oblasti sportu v letech 2006-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

Hrubý domácí produkt 

V tabulce č. 4 lze vidět HDP v běžném období v Jihomoravském kraji v letech 2009-

2018 vyjádřený v mil. Kč. Lze vidět, že od roku 2009 má HDP rostoucí tendenci. 

V roce 2018 dosáhlo hodnoty 575 378 mil. Kč. Vývoj HDP na obyvatele souvisí 

s volnými peněžními prostředky obyvatel a jejich ochoty investovat do tzv. 

„nadstandartních, luxusních“ služeb. 

Tabulka 4: HDP v letech 2008-2018 v mil. Kč.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 2020) 

HDP v letech 2008-2018 v mil. Kč. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

403 892 408 092 421 653 434 334 452 931 473 554 502 175 512 483 531 374 575 378 

Nezaměstnanost 

Podíl nezaměstnanosti je zaměřen pouze na okres Brno-venkov a to z důvodu 

geografického umístění podniku. Jelikož kromě případných trenérů není potřeba 

odbornějšího vzdělání, mohou pozici, jako je recepční, vykonávat lidé bez vzdělání 
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zaměřeného na sport. Trenéři musí splňovat odborné znalosti a dovednosti, jako je 

například anatomie, první pomoc a zdraví životní styl.  

Od roku 2013 se podíl nezaměstnaných osob snižuje. V roce 2018 dosáhl hodnoty 2,61 

%, čímž se přiblížil k obecné míře nezaměstnanosti, která v tomto roce činila 2,1 %. Ze 

zjištěných dat vyplývá, že při nízké nezaměstnanosti se budou hůře hledat zaměstnanci, 

avšak nižší zaměstnanost může znamenat také vyšší počet potenciálních zákazníků. 

Vývoj nezaměstnaných osob v letech 2008-2018 lze vidět v tabulce č. 5 (ČSÚ, 2020). 

Dopad pandemie COVID-19 bude mít vliv i na nezaměstnanost, dle prognóz se 

odhaduje, že v roce 2020 bude nezaměstnanost v ČR až 4,9 %. 

Tabulka 5: Podíl nezaměstnaných osob Brno – venkov 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

Podíl nezaměstnaných osob Brno- venkov (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3,21 6,05 6,42 5,64 6,28 7,07 6,38 5,23 4,47 3,32 2,61 

Celkový počet zaměstnaných osob v oblasti sportu činí více než 32 tisíc osob, což je 

přibližně 0,6 % celkové zaměstnanosti v ČR z čehož jednu třetinu tvoří podnikatelé. 

V roce 2017 pracovalo nejvíce z nich jako sportovní trenéři, instruktoři či úředníci 

sportovních klubů a to 52 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli instruktoři a 

programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech a to 39 % (ČSÚ, 2020). 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

Na grafu č. 4 lze vidět vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v ČR a Jihomoravském 

kraji za čtvrtletí roků 2017-2019. Meziročně má mzda rostoucí tendenci. Meziročně se 

mezi lety 2017 a 2018 zvýšila mzda v ČR o 7,9 % a v Jihomoravském kraji o 7,5 %. 

Mezi lety 2018 a 2019 vzrostla v ČR o 6,9 % a to na 33 697 Kč a v Jihomoravském 

kraji o 6,6 % na 32 547 Kč (ČSÚ, 2020). 
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Graf 4: Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2020) 

V roce 2018 dosahovala hrubá měsíční mzda na pozici trenérů a instruktorů 32 992 Kč. 

Na pozici recepční byla hrubá měsíční mzda 22 638 Kč a na pozici úklidový pracovník 

činila cca 16 284 Kč.  

Celkově jsou analyzované ekonomické faktory příznivé pro založení podniku. Příjmy 

v oblasti sportu mají rostoucí tendenci stejně jako HDP. Co by mohlo mít mírně 

negativní vliv je malá nezaměstnanost, která by mohla způsobit horší hledání 

zaměstnanců. Dalším faktorem by mohlo být růst mezd, avšak tento faktor je pro nás 

spíše přínosem, kdy by si službu mohlo dovolit více lidí. 

V současné době působí negativně pandemie koronaviru. Ta může zapříčinit změnu 

celkového chování spotřebitelů a vývoj trhu. Lidé můžou nějaký čas méně investovat do 

nadstandartních služeb, což může zapříčinit vyšší nezaměstnanost.  

Úrokové sazby 

Na grafu č. 5 lze vidět, že od roku 2009 průměrné úrokové sazby klesali z hodnoty 5,61 

% do roku 2016, kdy úrokové sazby dosahovali nejnižších hodnot a to 1,89 %. Od roku 

2016 mají úrokové sazby pozvolnou rostoucí tendenci. V roce 2019 dosahovali hodnoty 

2,65 % (hypoindex.cz, 2020). 
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Graf 5: Průměrné úrokové sazby (%) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle hypoindex.cz) 

Pro zahájení podnikání není pozitivní, že úrokové sazby mají za poslední 3 roky 

rostoucí tendenci, avšak i nadále se drží na nižších úrovních než v minulosti.  

2.1.4 Technologické faktory 

Stejně jako každý obor i fitness má nároky na určité technologie jako jsou trenažéry, 

stroje a ostatní vybavení potřebné k posilování.  

Důležitou součástí není pouze zmiňované vybavení, ale také informační systém, který je 

důležitý především pro databázi klientů či případné rezervace. Dále pokud podnik 

umožní platbu kartou, je potřebné zajistit také platební terminál a umožnění platby 

kartou je možné přilákat i více zákazníků.  

Je nutnou podmínkou sledovat vývoj trendů, technologií a modernizací. Pro zákazníky 

je nutným standardem vysoká kvalita služeb i potřebných trenažérů, což při dodržení je 

také konkurenční výhodou. Pokud by společnost však tento vývoj ignorovala, můžou 

zákazníci přejít k modernější konkurenci.  

2.1.5 Souhrn klíčových faktorů zjištěných z obecné analýzy 

Z analýzy SLEPT bylo zjištěno, že průměrný věk obyvatel spádové oblasti je 40 let, kdy 

43 % lidí v tomto věku sportuje, což je přibližně 17 776 lidí. Pozitivní pro zahájení 
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podnikání je také vývoj příjmů činnosti fitness center, které mají rostoucí tendenci.  Co 

se týče nízké nezaměstnanosti a rostoucích hrubých mezd, tak ty působí jak pozitivně, 

tak negativně. Mohli by vést ke zvyšování poptávky, ale zároveň může být pro podnik 

obtížné obsadit pracovní pozice. Negativně působí růst úrokových měr, kdy podnik pro 

zahájení podnikání by potřeboval bankovní úvěr. Z technologických faktorů může být 

hrozbou modernizace technologií a vybavení, avšak například platba kartou může být 

příležitost. Pro začátek podnikání můžou být hrozbou legislativní zákony, které může 

být zezačátku těžké dodržet. V následující tabulce č. 6 je souhrn faktorů a jejich dopadů 

na podnikání.  

Tabulka 6: Zhodnocení SLEPT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rozměry faktorů Zhodnocení dopadu na podnikání 

Sociálně-demografické 

faktory Zájem obyvatel o pohyb (příležitost) 

Legislativní faktory 

Legislativní zákony pro zřízení a provoz podnikání 

(hrozba) 

Pandemie COVID-19 (hrozba) 

Ekonomické faktory 

Rostoucí příjmy subjektů v oblasti sportu, růst HDP nízká 

nezaměstnanost, růst mezd, růst úrokových sazeb 

(hrozba/příležitost) 

Technologické faktory 

Modernizace technologií a vybavení, využití 

technologických možností - platba kartou 

(hrozba/příležitost) 

2.2 Analýza atraktivity trhu 

Analýza atraktivity trhu zkoumá, jaké je v daném odvětví a ve spádové oblasti 

konkurenční prostředí. Dále je u vybraných konkurentů proveden benchmarking ve 

vybraných parametrech. Jsou zde také analyzovány bariéry pro vstup, substituty a 

dodavatelé.  

2.2.1 Analýza konkurence v odvětví  

Na obrázku č. 3 lze vidět mapu, kde se vyskytují potenciální konkurenti. Celkem byly 

v rámci spádové oblasti identifikované 4 konkurenční fitness centra, z čehož tři jsou ve 

Slatině a jedno ve Šlapanicích.  
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PS fitness s.r.o.  

Toto fitness centrum se nachází v Brně-Slatině a disponuje posilovnou a aerobním 

sálem. Posilovna má kardiozónu a velký výběr posilovacích strojů. Lze si přímo zde ke 

cvičení zaplatit trenéra. V aerobním sále je možné využít sálových lekcí, které se 

rezervují. Lze si vybrat ze široké nabídky, jako je například TRX, Kruhový trénink, 

jóga, Salsation a další.  Lekce je možné navštívit v určený čas po celý týden (PS fitness, 

2017). 

Gym Blue Sun 

Stejně jako předchozí konkurent, i toto fitness centrum se nachází ve Slatině a vzniklo 

roku 1997. Je zde možné využít kardiozónu, posilovnu, kondiční lekce či solárium. 

Kondiční lekce nabízí přibližně 13 druhů aktivit jako je například bosu, zumba, TRX, 

aerobik či body balance a jsou rozvrženy na celý týden (Gym Blue Sun, 2010). 

 

 

Obr. 3: Mapa konkurentů 

(Zdroj: mapy.cz, 2020) 
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MONSTER Gym 

MONSTER Gym se nachází ve Sportovním areálu SK Slatina a je zde možné využít 

pouze posilovnu a nabídky trenéra. Nejsou zde žádné aerobní zóny či jiné prostory 

(MONSTER Gym, 2019). 

Sokol Šlapanice 

Jak již napovídá název, tak Sokol se nachází přímo ve Šlapanicích. Je zde možné 

navštívit například volejbal, basketbal, gymnastiku, posilovnu či saunu. V rámci 

analýzy je rozebrána pouze posilovna. Zbylé nabídky jsou zvlášť i za poplatek. 

Posilovna je zde menší a nabízí malé množství posilovacích strojů, které jsou i zastaralé 

(Sokec, 2020). 

Konkurenční benchmarking ve spádové oblasti ve vybraných paramerech 

Možnost rezervací do fitness centra lze pouze do PS fitness a Gym Blue sun na sálové 

lekce a to online za pomocí rezervačních systémů. Vlastním webem disponují všechny 

zmíněné fitness centra. Facebook mají také všechny fitness centra, pouze posilovna 

Sokol Šlapanice má obecné stránky, nikoliv zaměřené na posilovnu. Instagramový 

profil má pouze PS Fitness a MONSTER Gym.  

Tabulka č. 7 porovnává vybrané konkurenty z hlediska cen vstupů do posilovny. 

Porovnány byli vstupy jednorázové, za 10 vstupů, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční. 

Nejvíce zákazníci zaplatí v PS fitness. MONSTER Gym rozlišuje vstup pro muže, ženy 

a studenty a také vstup je časově omezen na 120 minut, kdy nejméně na vstupu zaplatí 

ženy. Gym Blue Sun a Sokol Šlapanice nemá výhodnější vstupné pro studenty, proto 

nejsou rozepsání ani v tabulce. Nejlevnější vstup do posilovny je v Sokolu ve 

Šlapanicích, kdy lze zakoupit pouze jednorázový vstup či 10 vstupů. Multisport kartu 

lze využít v PS fitness bez doplatku a v Gym Blue Sun, kde se doplácí 5 Kč.  
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Tabulka 7: Benchmarking cen vstupů konkurentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 Typy vstupu 

  

PS fitness 

Gym 

Blue Sun MONSTER Gym 

Sokol 

Šlapanice 

Dospělí  Studenti Dospělí  

Dospělí 

(muži/ženy) Studenti Dospělí  

Jednorázový 

vstup 100 Kč 80 Kč 85 Kč 

75 Kč/          

55 Kč 65 Kč 75 Kč 

Pernamentka 

10 vstupů 900 Kč 720 Kč 800 Kč - - 650 Kč 

Pernamentka 

měsíční 1 000 Kč 800 Kč 850 Kč 

750 Kč/       

590 Kč 690 Kč - 

Pernamentka 

čtvrtletní 2 800 Kč 2 250 Kč 2 400 Kč 

1 950 Kč/        

1 590 Kč 1 890 Kč - 

Pernamentka 

pololetní 5 200 Kč 4 100 Kč 4 500 Kč 

3 890 Kč/       

2 990 Kč 3 750 Kč - 

Pernamentka 

roční 10 000 Kč 8 000 Kč 8 400 Kč 

7 490 Kč/       

5 490 Kč 6 990 Kč - 

Multisportkarta Ano 

Ano 

(doplatek 

5 Kč) Ne Ne 
 

Co se týče sálových lekcí, tak ty nabízí pouze PS fitness a Gym Blue Sun. V tabulce č. 8 

lze vidět ceny vstupů za 1 lekci, 10 vstupů či 20 vstupů. Gym Blue Sun má rozděleny 

nabízené lekce do dvou kategorií, kdy každá má jinou výši vstupného.  

Tabulka 8: Ceny vstupu sálových lekcí konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Sálové lekce PS fitness Gym Blue Sun 

1 vstup 120 Kč 85 Kč/120  Kč 

10 vstupů 1 100 Kč 800 Kč/1 100 Kč 

20 vstupů 2 000 Kč 1 500 Kč/2 000 Kč 
 

Další porovnávací kritérium je otevírací doba. Všechny fitness centra mají otevřeno od 

pondělí do neděle. Nejdelší otevírací dobu přes týden má PS fitness, které má otevřeno 

každý den 14,5 hodiny. V sobotu má nejdéle otevřeno MONSTER Gym a to 12 hodin a 

v neděli má o půlhodiny déle otevřeno opět PS fitness. Gym Blue Sun má 

nepravidelnou otevírací dobu s pauzami. Sokol Šlapanice má otevřeno každý den pouze 

7 hodin. Celkový rozpis lze vidět v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Otevírací doba fitness center konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  PS fitness Gym Blue Sun MONSTER Gym Sokol Šlapanice 

Pondělí 6:30-21:00 

8:00-12:00       

14:00-22:00 8:00-22:00 15:00-22:00 

Úterý 6:30-21:00 8:00-22:00 8:00-22:00 15:00-22:00 

Středa 6:30-21:00 

8:00-12:00       

14:00-22:00 8:00-22:00 15:00-22:00 

Čtvrtek 6:30-21:00 

8:00-12:00       

14:00-22:00 8:00-22:00 15:00-22:00 

Pátek 6:30-21:00 8:00-22:00 8:00-22:00 15:00-22:00 

Sobota 7:30-14:00 

10:00-12:00     

14:00-21:00 10:00-22:00 15:00-22:00 

Neděle 7:30-20:00 

10:00-12:00     

14:00-21:00 10:00-22:00 15:00-22:00 
 

2.2.2 Analýza bariér pro vstup nových konkurentů 

Riziko vstupu nových konkurentů je tak vysoké, jak jsou vysoké nároky, neboli bariéry 

pro vstup, na daný trh v dané oblasti podnikání. V oblasti fitness centra se podniká 

především jako společnost s ručením omezeným či jako živnostník. Samotné založení 

společnosti nemá vysoké nároky, a proto to není téměř žádná bariéra. Co by se dalo 

považovat za bariéry pro vstup je počáteční kapitál, know-how a prostory. Pro založení 

fitness centra je potřebné zajistit větší prostory, které budou moci být využity k účelům 

fitness centra. Prostory má buď podnikatel k dispozici, nebo je může pronajímat. 

Základní kapitál je potřebný především k případné počáteční rekonstrukci (zřízení baru, 

šaten apod.), vybavení samotné fitness centrum posilovacími stroji apod. Podnikatel 

může také uvažovat nad pronájmem těchto strojů, avšak o to vyšší bude mít měsíční 

náklady na provoz. Pro snadnější orientaci a konkurenceschopnost je dobré mít i určité 

know-how a zkušenosti s fitness, není to však podmínkou. Z výše uvedených bariér lze 

konstatovat, že bariéry na vstup do tohoto odvětví nejsou příliš vysoké.  
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2.2.3 Analýza substitutů 

Fitness centra mají určité substituty, které jsou zároveň hrozbou, jelikož díky nim lze 

přijít o zákazníky. Prvním substitutem, který se rozšiřuje čím dál více, jsou workoutová 

hřiště, které lze vidět na obrázku č. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Substituty ve vybrané oblasti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Tato hřiště mohou návštěvníci využívat zdarma a nacházejí se venku. Lze zde cvičit 

především s vlastní vahou na rozmístěných železných konstrukcích. Tyto hřiště jsou 

hrozbou především v teplejších ročních obdobích. Dalším substitutem mohou být různé 

sporty, jako je například tenis, cyklistika, bruslení či běh. Ve vybrané oblasti se nachází 

celkem 10 cyklotras. Pro vznik fitness centra může být hrozbou také domácí využití 

strojů a cvičících pomůcek. Je k tomu však potřeba velkého prostoru a zajištění tlumení 

nárazu a hluku. Díky tomu není vytvoření posilovny v domácích jednoduché.  
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2.2.4 Analýza dodavatelů  

Společnost by měla hned několik různých dodavatelů, které se liší i jejich vyjednávací 

sílou. Obecně, lze dodavatele rozdělit do těchto kategorií: 

1) Prostory a jejich pronájem - prvním z nich by byly pronajímatelé prostor, kteří se 

dají také zahrnout do dodavatelů. Jelikož je fitness centrum náročnější na velikost a 

požadavky prostoru, mají nájemci vysokou vyjednávací sílu. Ve Šlapanicích se 

postavil nový objekt, ve kterém jsou nebytové jednotky určené k pronájmu. Jedna 

nebytová jednotka se pohybuje od 30 000 Kč do 50 000 Kč. Momentálně je 

k dispozici jedna jednotka k pronájmu za 32 000 Kč. V dané lokalitě se momentálně 

nenachází jiná vyhovující jednotka k pronájmu.  

2) Energie a internet - dodavatelé internetu či telefonních služeb mají vyjednávací 

sílu nízkou, jelikož je v tomto odvětví mnoho konkurentů. Ti se mnohdy se snaží 

vyhovět odběrateli, aby si jej udrželi.  

3) Vybavení a doplňky - dodavatelé vybavení do fitness centra mají středně vysokou 

vyjednávací sílu. Na trhu je široký výběr možných dodavatelů a to například 

Decathlon, inSPORTline či Kettler. Při výběru dodavatele bude rozhodujícími 

faktory především cena, kvalita a servis. Síla případných dodavatelů těchto doplňků 

je malá, jelikož je trh téměř přehlcen a existuje mnoho podniků nabízejících tyto 

produkty.  

Srovnání cen dodavatelů 

Jelikož by pro podnikání byla rozhodujícím faktorem především cena, v tabulce č. 10 

lze vidět srovnání vybraných fitness pomůcek. Srovnávali se tři větší dodavatelé, kteří 

nabízí potřebné vybavení.  

Tabulka 10: Srovnání cen dodavatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Decathlon 2020, InSPORTline 2020, Kettler 2020) 

  Decathlon InSPORTline Kettler 

Běžecký pás 9 499 Kč 12 290 Kč 12 990 Kč 

Fitness činky 2x2kg 299 Kč 379 Kč 318 Kč 

Posilovací lavice 1 799 Kč 2 990 Kč 2 290 Kč 

Kettlebell 20kg 1199 Kč 979 Kč 1 690 Kč 
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Ani jeden z dodavatelů není nejlevnější ve všech produktech. Nejlevnější fitness 

vybavení má Decathlon, avšak bohužel nemá dostatečný výběr všeho potřebného 

vybavení do fitness centra. Chybí především posilovací stroje. Další dva dodavatelé 

mají dostatečnou nabídku vybavení do fitness centra a konkurují si i v cenách. 

Vyjednávací síla dodavatelů středně vysoká, jelikož dodavatelů vybavení je mnoho a 

není těžké přejít k jinému dodavateli.   

4) Informační systém a provoz - stejně tak to bude i s dodavateli informačního 

systému, kdy nám bude záležet především na tom, co daný IS obsahuje a jaká je 

jeho cena.  

2.3 Analýza zákazníků 

Fitness centrum je plánované ve městě Šlapanice, a tudíž jsou údaje zaměřené pouze na 

spádovou oblast, kterou lze vidět na obrázku č. 5. Oblast byla vybrána na základě 

vzdálenosti, dopravní dostupnosti, logického uspořádání a počtu konkurenčních firem. 

Zvolená oblast zahrnuje obce v okolí přibližně 7 kilometrů, kdy ze západu je vybrána 

pouze městská část Brna – Slatina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Mapa okolí Šlapanic 

(Zdroj: mapy.cz, 2020) 
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Do výše zmíněné oblasti spadá 21 obcí a 1 městská část Brna. Celkový počet obyvatel 

v okolí Šlapanic je 41 340, z čehož je 20 226 mužů a 21 114 žen. Průměrný věk z celé 

oblasti je 40 let. Nejvíce početná je městská část Slatina a hned poté město Šlapanice 

(ČSÚ, 2020). 

S ohledem na potenciál zákazníků působí pozitivně, že průměrný věk zvolené oblasti je 

40 let, kdy z průzkumu je zřejmé, že se sportovní aktivitě v tomto věku věnuje přibližně 

43 % populace.  

2.3.1 Výzkum poptávky a preferencí potenciálních zákazníků 

Vlastní marketingový výzkum je proveden za účelem zmapování poptávky a preferencí 

potenciální poptávky fitness centra ve Šlapanicích a slouží jako pilotní výzkum. Nejsou 

zde testovány žádné hypotézy. Obsahuje primární data, která byla sesbíraná za pomocí 

dotazníku a následně vyhodnocena. 

Metodologie výzkumu  

V metodologii výzkumu jsou uvedené hlavní a dílčí cíle, kterých má být dosaženo a 

centrální výzkumná otázka. Na závěr této kapitoly je uvedeno, jaká byla zvolena 

metoda ke sběru dat a postup. 

Hlavním cílem je navrhnout doporučení pro následné sestavení marketingového plánu u 

nového podniku v oblasti jednotlivých prvků marketingového mixu jako součást 

diferenciační strategie. S tímto cílem také souvisí i výzkumná otázka, která byla na 

počátku stanovena a zní: „Jaká je poptávka a preference potenciálních zákazníků po 

službách v dané oblasti?” 

V rámci naplnění hlavního cíle výzkumu jsou stanoveny tyto dílčí cíle: 

1) Identifikace potenciální poptávky po službách ve vymezené spádové oblasti. 

2) Zjištění preferencí potenciálních zákazníků po službách ve vybraných oblastech 

marketingového mixu. 

3) Zjištění posloupnosti preferencí potenciálních zákazníků po službách fitness 

centra ve Šlapanicích. 
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4) Diskuze a návrh opatření pro následné sestavování mixu v marketingovém 

plánu. 

 

Výzkumný vzorek, strategie oslovení a návratnost 

Pro účely výzkumu byl zvolen sběr dat kvantitativním výzkumem, který probíhal za 

pomocí strukturovaného dotazníku. Jako vhodnou metodou sběru většího množství dat 

byla zvolena metoda online dotazování prostřednictvím zveřejnění na internetových 

stránkách. Výzkum se týkal především města Šlapanice a spádové oblasti (viz. 2.1.1), 

která má 41 340 obyvatel. Dotazník byl uveřejněn na několika facebookových stránkách 

zaměřené na tuto oblast a také rozmístěny na místech, jako jsou restaurace či střediska 

pro volný čas. Dotazník, který byl pro respondenty zpřístupněn v období od 9. 4. 2019 

do 17. 4. 2019 a po celý leden roku 2020. Byl vytvořen v Google forms a obsahoval 15 

otázek, z čehož jedna byla vyřazovací a odkazovala k ukončení dotazníku. Dotazník lze 

vidět v příloze č. 1. 

Dotazník byl rozdělen do následujících částí: 

1) Vyřazení respondentů a identifikace potenciální poptávky po službách ve 

vymezené spádové oblasti. 

2) Zjištění preferencí potenciálních zákazníků po službách ve vybraných oblastech 

marketingového mixu a) služby, b) cena, c) distribuce a komunikace se 

zákazníkem, d) propagace společnosti. 

3) Zjištění míry důležitosti zjištěných preferencí potenciálních zákazníků. 

4) Zmapování demografického profilu u potencionálních zákazníků v oblastech 

jako místo bydliště, věk apod. 

 

Formulář k vyplnění byl uveřejněn na čtyřech facebookových stránkách zaměřené na 

nejvíce obydlené obce ve spádové oblasti. Stránky měli celkový počet členů 4 658. 

Bohužel při této metodě není možné určit, kolik respondentů dotazník opravdu otevřelo, 

nicméně vyplněných dotazníků, v tomto časovém období, bylo 394. Návratnost 

dotazníku by v tomto případě byla přibližně 8,5 %. Získaná data jsou dále analyzována 

v následující kapitole. Data byla sesbírána a dále vyhodnocována v programu Excel, za 
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pomocí jeho funkcí.  Byla požadována spolehlivost 95%, při které je potřebný vzorek 

respondentů roven 377 dle následujícího výpočtu. 

𝑛0 =
1,962 ∗ 0,43 ∗ 0,57

0,052
= 376,63 ≈ 377 

Analýza dat a výsledky výzkumu 

Na dotazník odpovědělo celkem 394 respondentů, z toho na vyřazovací otázce ukončilo 

dotazník 42 respondentů, což je 10,6%. Vyřazovací otázka (otázka č. 2) byla určena pro 

lidi, které momentálně fitness centrum nenavštěvuji a zněla: „Plánujete v budoucnu 

navštěvovat fitness centrum?“. Po odpovědi „ne“ byl ukončen dotazník a tyto dotazníky 

byly vyřazeny.  

Počet respondentů, kteří navštěvují fitness centrum.  

Jak můžeme vidět v následujícím grafu (Graf 6) počet respondentů, kteří již navštěvují 

fitness centrum je přibližně 67 %, což činí 263 lidí z celkového počtu 394. Zbylým 33 

% respondentům, kteří nenavštěvují fitness centra, byla položena otázka, jestli 

v budoucnu plánují fitness centrum navštěvovat. Tato otázka byla vyřazovací a ukončilo 

na ní dotazník 10,6 % respondentů. Zůstal nám tedy vzorek 352. S tímto vzorkem se 

nadále počítalo, jelikož všichni dokončili dotazník a odpověděli na potřebné otázky.  

 

Graf 6: Respondenti navštěvující fitness centra ve spádové oblasti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 

Navštěvují

67%

Nenavštěvují

33%

Navštěvují Nenavštěvují
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Ano
67%

Ne
33%

Ano Ne

Počet respondentů, kteří by uvítali otevření fitness centra ve Šlapanicích.  

Třetí otázka byla pro tento výzkum docela klíčová a ptala se na to, zda by daný 

respondent uvítal otevření fitness centra ve Šlapanicích. Otázka udává možnou 

potenciální poptávku, což by bylo důležité do budoucna při rozhodování o možnosti 

otevření fitness centra právě zde. Z celkového počtu 352 respondentů odpovědělo 

kladně 236, což je 67 % (Graf 7). V následujících otázkách jsou zahrnuti i ti 

respondenti, co by otevření neuvítali a to z důvodu zjištění preferencí zákazníků, kteří 

navštěvují fitness centra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující dvě otázky byli už zaměřené na nynější zákazníky. Otázku 4. a 5. vynechali 

ti respondenti, kteří odpověděli na druhou otázku kladně a to z důvodu, že momentálně 

fitness centrum nenavštěvují. Nemohli by tak odpovědět na danou otázku. Na další 

otázky v dotazníku měli respondenti pohlížet tak, co chtějí preferovat do budoucna.  

Návštěvnost fitness centra 

Na následující dvě otázky tedy odpovídalo 263 respondentů. Jedná se o otázky: „Jak 

často navštěvujete fitness centrum.“(Graf 8) a zda mají oblíbené fitness centrum, které 

nejčastěji navštěvují.  

 

Graf 7: Zájem o otevření fitness centra ve Šlapanicích. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Většina respondentů a to 93 % chodí do fitness centra více než 1x do týdne. Nejvíce pak 

1x-2x do týdne, a to 65 %.  

Oblíbené fitness centrum 

Další otázka byla zaměřena na to, zda mají respondenti oblíbené fitness centrum. Z 263 

respondentů má oblíbené fitness centrum 47 %, kde bylo i zjišťováno, kde se dané 

fitness centrum nachází, zda ze vzorku zjistíme potenciální konkurenci, ale také 

potenciální poptávku v blízkosti, pro případ realizace. Nejbližší navštěvovaná fitness 

centra jsou v Brně Slatině a to hned 3. Další jsou například v Židenicích či Slavkově u 

Brna. Všechny tyto centra jsou ve vzdálenosti přibližně 20 minut. Počet respondentů 

navštěvující tyto nejbližší fitness centra je 21,7 %. 

Preference zákazníků 

Otázka číslo 6 se již ptala na konkrétní preference zákazníků. Ti měli ohodnotit 7 

faktorů od 1 do 5, dle jejich důležitosti při rozhodování návštěvy fitness centra. 

V hodnocení 1 znamenala nejméně důležitý a 5 nejvíce. Z odpovědí k daným otázkám 

byl vypočítán aritmetický vážený průměr, tedy každý faktor mohl dosáhnout hodnoty 

100 % (Graf 9). 

 

 

Graf 8: Počet návštěv fitness centra do týdne.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Nejdůležitějším faktorem při rozhodování je tedy cena, poté vzdálenost od místa 

bydliště, vybavení, otevírací doba a obsazenost. Nejméně důležitý faktor jsou ostatní 

nabízené služby, reference a přátelé. Nejvíce preferovanou službou ve fitness centrech 

je posilovna. Poté téměř polovina respondentů preferuje i relaxaci a skupinové lekce 

(Graf 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňkové služby fitness centra nejsou zákazníky mnoho požadované. Ani 50 % lidí 

nevyužívá některou z doplňkových služeb (Graf 11). 

Graf 9: Důležitost faktorů při výběru fitness centra.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Graf 10: Preference služeb fitness centra.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Ceny vstupu a finanční zvýhodnění 

Většina respondentů je ochotna zaplatit při vstupu do posilovny více než 70 Kč a více 

než 40 % respondentů je ochotno zaplatit více než 90 Kč (Graf 12). Co se týče 

finančního zvýhodnění při vstupu do fitness centra, respondenti mnoho nevyužívají 

Multisport karty či členství. Preferují především permanentky a jednorázové vstupy. 

Tyto dvě nejpreferovanější varianty tvoří celkem 73 % (Graf 13). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Preference doplňkových služeb.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Graf 12: Cena, kterou jsou ochotni zákazníci zaplatit za 1 vstup do posilovny. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Nejčastější preferované časy návštěvnosti fitness centra 

Jelikož respondenti mohli na tuto otázku zatrhnout více odpovědí, nelze vyjádřit 

procentuálně z celku. Bylo tak umožněno z důvodu, že ne všichni pracující respondenti 

mají stejnou pracovní dobu a navštěvují tak posilovnu každý týden jinak. Z grafu (Graf 

14) je možné vidět, že nejčastěji navštěvují lidé fitness centrum večer po 17. hodině.  

 

 

 

 

 

 

 

Ochota zákazníků dojíždět do fitness centra 

Nejspíše každý člověk by chtěl mít služby co nejblíže, než aby cestoval dlouhou cestu 

tam a zpátky a ztratil tím čas, který by mohl využít efektivněji. Z dotazníku jasně 

vyplývá, že 54 % respondentů je ochotno dojíždět pouze 15 minut a dalších 37 % 

respondentů 30 minut, jedná se tedy celkově o většinu všech respondentů (Graf 15).  

Graf 13: Využívání finančního zvýhodnění.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Graf 14: Preferovaný čas pro návštěvu fitness centra.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Profil dotazovaných respondentů 

Do profilu respondentů spadají 3 poslední otázky, kterými jsou bydliště respondenta, 

pohlaví a věk. 

Na grafu č. 16 lze vidět rozložení respondentů dle místa bydliště dle vzdálenosti od 

Šlapanic. Nejvíce respondentů má bydliště 5 km od Šlapanic a to 46 %. Dále 34 % 

respondentů do 10 km.  

 

 

 

 

 

Graf 16: Bydliště respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Více na dotazník odpovědělo žen, avšak rozdíl nebyl nijak velký (Graf 17). Co se týče 

věkových skupin, tak nejobsazenější skupina byla ve věku 21-30 let a poté 31-40 let. Ve 

Graf 15: Jak daleko jsou zákazníci ochotni dojíždět do fitness centra. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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věku do 15 let odpověděli pouze 2 % respondentů a od 15 do 20 let pouze 6 % 

respondentů (Graf 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze výsledků a doporučení 

Tato kapitola shrnuje všechny výsledky, které se za pomocí dotazníkového šetření 

podařilo zjistit. Na počátku výzkumu bylo zvoleno několik otázek, cílů, na které má být 

odpovězeno.  

Graf 17: Pohlaví respondentů.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Graf 18: Věk respondentů.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Co se týče velikost potenciální poptávky, tak ta se dá určit na základě respondentů, kteří 

by uvítali otevření nového fitness centra ve Šlapanicích. Z 352 dotazníků odpovědělo 67 

% respondentů, že by fitness centrum uvítali. Pokud by se tedy uvažovalo o 

zrealizování této skutečnosti, je to doporučeno, protože zákazníci o to zájem mají a to 

67 % respondentů.  

Výzkum je hlavně zaměřen na preference potenciálních zákazníků a jejich důležitost 

pro respondenty. Nejdůležitější faktory, na které by se mělo brát ohled při případné 

realizaci je  

 Produkt - nejvíce respondenti preferují posilovnu, relaxaci a skupinové 

lekce. Bylo by vhodné propojit tyto tři typy pro zacílení na více zákazníků. 

 Vybavení – tento faktor je třetí nejdůležitější, proto by bylo vhodné dále 

zjišťovat, o jaké vybavení konkrétně by bylo zájem. Lze také analyzovat 

vybavení konkurence, kterou zmínili potenciální zákazníci a vybavit fitness 

centrum podobně.  

 Cena – cena by byla nejlepší zvolit od 71-90 Kč. Tuto variantu volilo téměř 39 

% respondentů, s tím že dalších 35 % volilo možnost 91-110 Kč. Mezi první a 

druhou nejpočetnější skupinou není až takový rozdíl, takže záleželo by i na 

strategii společnosti. V tabulce č. 11 lze vidět, že s rostoucím věkem roste i 

maximální preferovaná cena vstupu do fitness centra.  

Tabulka 11: Výsledky výzkumu – závislost ceny na věku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

věk / cena 0-50 Kč 51-70 Kč 71-90 Kč 91-110 Kč 

Nezáleží 

mi na ceně Celkem 

méně než 15 7 1 0 0 0 8 

15-20 2 5 8 4 0 19 

21-30 0 31 64 46 8 149 

31-40 0 11 48 37 7 103 

41-50 0 7 12 25 7 51 

více než 50 0 2 5 11 4 22 

Celkem 9 57 137 123 26 352 

 Vzdálenost – tento faktor nelze ovlivnit, jelikož je vybrané pro realizaci fitness 

centra město Šlapanice. Lze počítat ale s již zmíněnou poptávkou. Je zde téměř 
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70 % respondentů, kteří by fitness centrum zde uvítali a spadají i do skupin času 

dojíždění do 15 či 30 minut. V tabulce č. 12 lze vidět závislost bydliště na čase 

dojíždění do fitness centra.  

Tabulka 12: Výsledky výzkumu – závislost ochoty dojíždět a vzdálenost bydliště od Šlapanic 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ochota dojíždět / 

vzdálenost bydliště Do 5 km 5 - 10km 10 - 15 km Více než 15km Celkem 

Do 15 minut 105 57 19 11 192 

Do 30 minut 53 52 21 3 129 

Do 45 minut 1 6 2 5 14 

Nezáleží  2 3 5 7 17 

Celkem 161 118 47 26 352 

 

 Otevírací doba – 70 % respondentů navštěvuje posilovnu až po 17 hodině a 

zbylých 30 % je téměř rovnoměrně rozděleno v průběhu celého dne. Jelikož 

faktor obsazenost fitness centra je také poměrně důležitý, bylo by vhodné učinit 

takové kroky, aby v tento čas nedocházelo k přeplnění fitness centra. Například 

v nejméně vytížených časech mít tzv. happy hours. V tabulce č. 13 lze vidět 

porovnání věku a preferovaného času návštěvy fitness centra. Celkový součet je 

roven 401 z důvodu možnosti více odpovědí. Vícekrát a to 2x odpovědělo 

celkem 49 respondentů.  

Tabulka 13: Výsledky výzkumu – závislost věku na preferovaném čase návštěvy fitness centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

věk / 

preferovaný čas 

Ráno do 9. 

hod 

Dopoledne 

do 12. hod 

Odpoledne 

do 16. hod 

Večer od 

17. hod Celkem 

méně než 15 0 0 3 5 8 

15-20 3 1 6 11 21 

21-30 31 17 17 112 177 

31-40 18 4 8 89 119 

41-50 8 13 6 27 54 

více než 50 4 7 8 3 22 

Celkem 64 42 48 247 401 
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Doporučení je především takové, aby se kladl důraz na preference respondentů. 

V případě, že by se tomu tak neudálo, mohlo by to být v případě realizace zbytečné 

investování. Například zaměřovat se na squash nebo badminton je v tomto případě 

zbytečné. Jelikož nebyl tento výzkum zaměřen na detaily, je doporučeno provést 

v případě potřeby další výzkumy, například ohledně vybavení fitness centra. 

2.4 Shrnutí atraktivity dle Porterova modelu pěti sil 

Shrnutí atraktivity dle Porterové modelu pěti sil tvoří: konkurující podniky v odvětví, 

riziko vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů, smluvní síla dodavatelů a smluvní 

síla odběratelů. 

Konkurující podniky v odvětví 

Celkově v oblasti fitness center je konkurence vysoká, avšak ve vytyčené spádové 

oblasti existují pouze 4 konkurenční fitness centra. Jedno z nich se nachází ve 

Šlapanicích a tři v Brně – Slatině. V konkurenčním prostředí je vždy důležité přilákat 

zákazníky například výběrem lokality či zaujmout jinou nabídkou než mají konkurenční 

firmy. Jelikož ve spádové oblasti není mnoho konkurentů, tak základem získání 

zákazníku by tedy bylo přimět je fitness centrum navštívit a zaujmout nabídkou a 

službami. Konkurenční podniky si konkurují především cenou a kvalitou vybavení 

fitness centra. Všichni konkurenti nabízí vstup do posilovny a dva z nich sálové lekce. 

Pro zřízení fitness centra je pozitivní, že není příliš mnoho konkurujících podniků a 

s tím související zájem o otevření nového fitness centra.   

Riziko vstupu nových konkurentů 

Vstup nových firem do odvětví ovlivňují určité bariéry. Pro vstup do odvětví fitness 

centra existují bariéry jako je například náročnost prostoru, vyšší počáteční investice na 

případnou rekonstrukci a vybavení a know-how. Tyto bariéry nejsou tak náročné, tudíž 

hrozba vstupu nových konkurentů je poměrně vysoká. Je tedy především potřeba 

důkladně vybrat místo pro zřízení fitness centra a také zjistit preference potenciálních 

zákazníků. 
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Hrozba substitutů 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.2.3, tak substituty fitness center jsou především 

workoutová hřiště, cyklistika či jiné sporty. Ve vybrané oblasti existují 4 workoutová 

hřiště. Lze je navštěvovat zdarma, avšak jelikož se nachází venku, tak nelze je 

navštěvovat za každého počasí. Substituty jako je cyklistika či jiné sporty je již jiné 

odvětví v oblasti sportu a tudíž to nemusí zákazníky zaujmout natolik, aby jejich 

potřeba byla uspokojena stejně jako návštěva fitness centra. Lze konstatovat, že hrozba 

substitutů je středně vysoká.  

Smluvní síla dodavatelů 

K podnikání by bylo potřebné využít dodavatelé hned z několika oblastí. Prvním by 

bylo zapotřebí sehnat prostory, tedy pronajímatele. S tím souvisí i dodavatele za energie 

a internet. K podnikání by byl potřebný i informační systém, který by byl vybrán při 

zahajování činnosti. Největším dodavatelem by byli dodavatelé fitness vybavení a 

doplňků. Byli analyzováni tři konkurenti. Při výběru by byl nejdůležitější faktor cena a 

ostatní služby. Všichni dodavatelé si navzájem konkurují v cenách a nabízeném 

sortimentu. Jelikož existuje mnoho takových dodavatelů, není jejich vyjednávací síla 

vysoká a lze snadno přejít ke konkurenci.  

Smluvní síla zákazníků 

Odběratelé neboli zákazníci jsou nejdůležitějším faktorem fungování fitness centra. Pro 

tento podnikatelský plán by jimi byli zákazníci zajímající se o zdraví životní styl, pohyb 

a tvarování těla, kteří žijí ve výše uvedené spádové oblasti. Dle dotazníkového šetření 

bylo možné získat základní informace o potenciálních zákaznících a zaměřit se na 

požadavky a díky tomu sestavit vhodný marketingový mix.  

 Mládež do věku 15 let a důchodci nejsou z velké části potencionální zákazníci, jejíchž 

vyjednávací síla je malá resp. s ohledem na zacílení služeb zanedbatelná Vyšší 

vyjednávací sílu mají: 

 Nejpočetnější skupinou navštěvující fitness centrum jsou lidé ve věku 21-30 let 

– vyjednávací síla této skupiny je vysoká, jelikož sem spadají studenti a 
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pracující s nižší praxí a záleží jim více na ceně, slevách a s tím i nároky na 

službu.  

 Dospělí lidé – 31-40 let jsou druhou nejpočetnější skupinou. Mají také vysokou 

vyjednávací sílu, jelikož jsou nároční na kvalitu služeb, nikoliv na cenu a mohou 

jednoduše přejít ke konkurenci.  

Shrnutí výsledků analýzy lze vidět v tabulce č. 14. Bylo zjištěno, že ve vybrané spádové 

oblasti existují pouze 4 konkurenti, což je pro nás příležitost, jelikož trh není přesycen 

dodavateli dané služby. Bariéry pro vstup nové konkurence nejsou nijak náročné, takže 

to může ohrozit budoucí vývoj na trhu.  

Tabulka 14: Zhodnocení analýzy oborového okolí dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozměry faktorů Zhodnocení dopadu na podnikání 

Současná konkurence Počet konkurentů na trhu (příležitost) 

Vstup nové konkurence 

na trh 

Nízké počáteční náklady pro zahájení podnikání, vyšší 

požadavky na prostory, know-how (ohrožení) 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

 Snadný přechod ke konkurenci, mnoho dodavatelů na trhu 

(příležitost; hrozba) 

Substituty 
Možnosti využití workoutových hřišť či záměna fitness za 

různé sporty (ohrožení) 

Vyjednávací síla 

zákazníků 

Silná vyjednávací síla a vysoká citlivost na cenu, vybavení a 

kvalitu. Snadný přechod ke konkurenci. (ohrožení) 

Dalším ohrožením jsou substituty, a to především v teplém počasí, kdy zákazníci 

mohou využívat venkovní workoutová hřiště, cyklostezky či dělat jinou sportovní 

aktivitu. Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, jelikož zákazníci jsou citlivý na cenu a 

kvalitu poskytovaných služeb. To může vést k přechodu ke konkurenci. 

2.5 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

K zahájení podnikání je potřebné identifikovat i zdroje, kterými disponujeme. Patří sem 

například schopnosti, finanční zdroje a jiné hmotné prostředky. Shrnutí a hodnocení 

zdrojů a schopností lze vidět v tabulce č. 15. 
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Tabulka 15: Zhodnocení analýzy vnitřních zdrojů a schopností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zdroj a schopnosti Dopad na podnikání 

Zkušenosti s podnikáním  Životaschopnost a růst podniku (slabá stránka) 

Zkušenosti v daném oboru Vybavení a znalost chodu (silná stránka) 

Disponibilní kapitál  
Nedostatečné pro zahájení - nutnost půjčky (slabá 

stránka) 

Prostory a vybavení k 

podnikání 

Těžko sehnatelné prostory (slabá stránka); vlastnění 

elektronických zařízení (silná stránka) 

Lidský kapitál  
Mnoho kontaktů pro pomoc se zahájením i chodem 

(silná stránka) 

Co se týče zkušeností s podnikáním, tak nejsou žádné. Momentální současné 

zaměstnání je účetní v kanceláři. Jelikož kolegové mají přátelské vztahy i mimo 

pracovní dobu, lze poprosit o radu, protože firma již založila několik nových 

společností. Zkušenost v oblasti fitness centra je jako recepční, kde náplní práce byla 

obsluha zákazníků, informačního systému a starostlivost o plynulý chod. Další 

zkušenosti s fitness centrem je pouze z osobního zájmu. S vybavením a celkovým 

chodem by vypomáhal partner, který je držitelem certifikátu Fitness instruktora 

akreditovaný MŠMT. Finanční zdroje, které lze z počátku vložit do podnikání činí 

200 000 Kč. Dále lze k podnikání využívat notebook, tablet, mobilní telefon, externí 

disk a tiskárnu. 

Mezi silné stránky patří především zkušenosti v daném oboru, elektronické vybavení 

pro začátek podnikání a lidský kapitál. Slabou stránkou je především nezkušenost 

s podnikáním, nedostatečně velký kapitál pro zahájení podnikání a vysoké nároky na 

prostory fitness centra. 

2.6 Analýza a zhodnocení faktorů pomoci IFE a EFE matic 

Na základě provedených analýz a zjištěných informací bylo provedeno zhodnocení 

faktorů SWOT matice (Tabulka č. 16) za pomocí metody IFE/EFE.  
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Tabulka 16: Zhodnocení faktorů SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Silné stránky (IFE) Váha Hodnocení Součin Suma 

S1 Zkušenosti v oboru 0,4 3 1,2 
3 

S2 Lidský kapitál - známosti, rodinné vztahy 0,6 3 1,8 

  Slabé stránky (IFE) 

   

 

W1 Nezkušenost s podnikáním 0,3 3 0,9 

2,7 W2 Disponibilní kapitál 0,4 3 1,2 

W3 Nároky na prostory a vybavení 0,3 2 0,6 

 
Příležitosti (EFE) 

  

2,7  

O1 Zájem obyvatel  0,39 5 1,95 

3,72 
O2 

Ekonomické faktory - růst příjmů v oboru, růst 

HDP, nízká nezaměstnanost, růst mezd 0,11 3 0,33 

O3 Technologické možnosti - platba kartou 0,06 2 0,12 

O4 

Malá obsazenost konkurentů ve vybrané 

oblasti 0,3 3 0,9 

O5 Nižší vyjednávací síla dodavatelů 0,14 3 0,42  

 
Hrozby (EFE) 

   

 

T1 Snadný vstup nových konkurentů 0,19 3 0,57 

3,49 

T2 Legislativní zákony 0,07 2 0,14 

T3 Možnost využití substitutů 0,12 3 0,36 

T4 Modernizace technologií, vybavení 0,06 2 0,12 

T5 Vysoká vyjednávací síla zákazníků 0,23 5 1,15 

T6 

Ekonomické faktory - nízká nezaměstnanost, 

růst mezd, růst úrokových sazeb 0,10 3 0,3 

T7 Politické faktory – dopad COVID-19 0,16 4 0,64 

T8 Vyjednávací síla dodavatelů  0,07 3 0,21  
 

Na základě získaných hodnot vybrána strategie pro zahájení a udržení se na daném trhu 

za daných podmínek s vlivem zkoumaných faktorů. Z tabulky lze vidět, že interní 

faktory (IFE), je roven hodnotě 5,7. Externí hodnoty (EFE) dosahují hodnoty 7,21. Bylo 

by vhodné zaměřit se na posílení interních faktorů, jelikož mají hodnotu o 1,21 menší, 

než faktory externí. Výsledky SWOT matice lze vidět v tabulce č. 17. 
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Tabulka 17: Výsledky SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

IFE EFE 

pozice hodnocení pozice hodnocení 

Silné stránky (S) 3 Příležitosti (O) 3,72 

Slabé stránky (W) 2,7 Hrozby (T) 3,49 

Rozdíl (S-W) +0,3 Rozdíl (O-T) +0,23 

Výsledné hodnoty SWOT matice za pomoci metody IFE/EFE ukazují, že podnik by měl 

využít strategii W-O, tedy zaměření na tržní výklenek a využít příležitosti na trhu za 

pomocí silných stránek podniku. Na jedné straně jsou slabé stránky, jako je 

nedostatečný finanční kapitál a vyjednávací síla, na straně druhé je zde potenciál 

zákazníků ve spádové oblasti a rostoucí trend po těchto službách, což jsou příležitosti. 

Grafické znázornění výsledku lze vidět na grafu č. 19. 

 

 Graf 19: Strategická pozice dle SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V této kapitole je sestaven návrh podnikatelského plánu na založení fitness centra a to 

konkrétně ve vybrané lokaci Šlapanice. Nejprve je zde popis podniku a volba strategie. 

Dále je zde zpracován marketingový plán, ve kterém je popsáno umístění provozovny, 

poskytované služby, cenová politika a distribuce a propagace. Následuje kapitola 

provozní plán, který obsahuje plán služeb, potřebné vybavení a stroje a dodavatele. 

Návrhy obsahují také organizační plán a plán financování. Následně zde budou 

zhodnocena rizika a návrhy na jejich eliminaci za pomoci metody RIPRAN. Závěr této 

kapitoly obsahuje časový harmonogram celého projektu. Všechny body jsou 

vypracovány na základě předchozích analýz.  

3.1 Popis podniku a volba strategie 

Z výsledků analýz a zhodnocení všech faktorů byla zvolena strategie zaměření se na 

tržní výklenek s diferenciací. Jako malá společnost s úzkým segmentem a úzkou 

spádovou oblastí se bude zaměřovat především na kvalitu nabízených služeb, kvalitu 

produktů a na komunikaci se zákazníky.  

 

Poslání 

Posláním společnosti je především nabídka kvalitních fitness služeb zákazníkům ve 

vymezené spádové oblasti.  

Vize 

Vize je především stát se nejnavštěvovanějším a nejvyhledávanějším fitness centrem ve 

spádové oblasti. Dále by společnost chtěla rozšířit nabízené služby a tím i zvýšit zisk.  

Cíle společnosti jsou rozděleny dle časového horizontu, a to na dlouhodobé, 

střednědobé a krátkodobé.  

Dlouhodobý cíl je stanoven v horizontu do pěti let. Jedná se především o vybudování 

dobrého jména a tím získání minimálně 100 stálých klientů za den. Společnost se bude 

snažit tohoto cíle dosáhnout za pomocí kvalitních služeb a vybavení. Dále by chtěla 

společnost rozšířit nabídku o pravidelné lekce a jednu saunu.  
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Střednědobý cíl je stanoven v horizontu do tří let. Jedná se především o návratnost 

investice a získání 90 stálých klientů v horizontu tří let, což je spojeno s růstem příjmů a 

cílem jsou o 35 % vyšší tržby než 1. rok podnikání.  

Krátkodobý cíl je stanoven tak, aby byl splněn do jednoho roku. Cílem společnosti je 

především vytvořit takový zisk, aby pokryl všechny provozní náklady a dostal se do 

povědomí lidí ve spádové oblasti. Společnost chce získat pravidelnou návštěvnost a to 

v průměru minimálně 70 lidí na den po jednom roce.  Jde tedy o dobře cílenou 

propagaci či akce, které osloví potenciální zákazníky.  

 

Právní forma podnikání 

V případě fitness centra je nejlepší volbou buď společnost s ručením omezeným, nebo 

živnost. V případě této realizace byla vybrána živnost, právní formu kdykoliv změnit. 

Fitness centrum by spadalo do předmětu podnikání provozování tělovýchovných a 

sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, poskytování tělovýchovných a 

sportovních služeb v oblasti volnočasových sportovních aktivit a výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Základní údaje o podniku 

lze vidět v tabulce č. 18 a logo společnosti lze vidět na obrázku č. 6. 

 

Tabulka 18: Základní informace o podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název Diamond Fitness Gym 

Místo podnikání Šlapanice 

Kontaktní osoba Denisa Mikmeková 

Web www.diamondfitness.cz 

E-mail info@diamondfitness.cz 

Instagram Diamond fitness 

Právní forma Živnost 

CZ-NACE 93.13 Činnosti fitcenter 
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3.2 Marketingový plán 

Marketingový plán obsahuje strategii, hlavní cíl a popis každé části marketingového 

mixu. Marketingový mix se skládá z informací na základě vlastních kalkulací 

(stanovení nákladů a požadované marže), průzkumu konkurence (vychází 

z benchmarkingu vybraných konkurenčních parametrů) a průzkumu u potenciálních 

zákazníků (zaměření se na poptávku a preference zákazníka).  

 

Marketingová strategie fitness centra je především zaměření se na kvalitu vybavení a 

služby v udržovaném a příjemném prostředí. Ujistit zákazníky, že za uhrazené vstupné 

mají vysokou kvalitu. 

Marketingový cíl je rostoucí návštěvnost fitness centra. Prvním cílem je získání 20 

klientů do jednoho měsíce. Dalším cílem je získání 35 klientů do třech měsíců a 

následně rostoucí trend, kdy v prvním roce je cílem získání 70 klientů na den. Tento cíl 

bude naplněn za předpokladu kvalitní, včasné a dobře zaměřené propagace.  

3.2.1 Umístění provozovny fitness centra 

Umístění provozovny fitness centra by bylo ve městě Šlapanice na ulici Brněnská. 

Místo bylo vybrané především díky vyhovujícím prostorům s velikostí 320m2, kterých 

v této lokaci mnoho není. Dále je zde také dobrá dostupnost s velkým parkovištěm. 

Nedaleko se také nachází zastávka trolejbusu (cca 4 minuty chůze) a vlakové nádraží 

(cca 10 minut chůze). Dále se v centru Šlapanic nachází také zastávka pro dálkové 

Obr. 6: Logo společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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autobusy, které jezdí do okolních vesnic. Umístění fitness centra lze vidět na obrázku č. 

7. 

 

 

Obr. 7: Umístění provozovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

3.2.2 Poskytované služby 

Služby fitness centra byli sestaveny na základě preferencí potenciálních zákazníků, 

které byli zjištěny z dotazníkového šetření. Služby se tedy skládají z posilovny, která 

má i část určenou pro cvičení s vlastní vahou či kardio. Dále nabízí možnost využití 

aerobní zóny k posilovně nebo k pronájmu na skupinové lekce. Dále lze využít 

doplňkovou službu baru, který nabízí prodej výživových doplňků s marží 20 %. 

3.2.3 Cenová politika a stanovení cen 

Navrhované ceny vycházejí z porovnání cen konkurence, výzkumu a požadované 

marže. Cena je odlišná pro studenty a pro dospělé. Cenu pro dospělé tvoří marže 

přibližně 40 % a pro studenty přibližně 25 % z ceny vstupu.  Stanovené ceny vstupu a 

permanentek lze vidět v tabulce č. 19 a platí pro vstup do posilovny. Ceny jednotlivých 
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lekcí by si stanovovali externí lektoři, kteří by si pronajímali sál. Aerobní zónu by bylo 

možné si pronajmout za poplatek 500 Kč/hodinu. 

 

Tabulka 19: Cena vstupu do fitness centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Typ vstup Studenti (Kč) Dospělí (Kč) 

Jednorázový vstup 80  100  

Permanentka 10 vstupů 720  900  

Permanentka měsíční 880  1 100  

Permanentka čtvrtletní 2 400  3 000  

Permanentka pololetní 4 400  5 500  

Permanentka roční 8 400  10 500  

 

Studentský vstup bude účtován po předložení platného průkazu ISIC, potvrzení o studiu 

či jiného dokladu, jako je například studentská průkazka na dopravu. Fitness centrum by 

také navázalo partnerství s MultiSport Benefit, aby mohli zákazníci uplatňovat 

MultiSport karty bez poplatku. Partnerská společnost by zaplatila za každého člověka 

100 Kč za vstup do posilovny.   

3.2.4 Distribuce a propagace fitness centra 

Služby fitness centra budou nabízeny konečnému spotřebiteli v místě provozovny, tedy 

ve Šlapanicích. Zákazníci budou moci navštěvovat posilovnu každý den a skupinové 

lekce dle nabídky nájemců, na které se lze přihlásit pomocí rezervačního systému, 

telefonicky, či osobně.  

Fitness centrum se nachází v komplexu, kde jsou další obchody, jako je Penny market, 

Kik či drogerie. Zde by se 3 dny před otevřením a tři dny po otevření rozdávali letáčky 

o velikosti A6. Další tyto letáčky by byli umístěny na veřejných místech (autobusové 

zastávky, obchody, čekárny) v každé obci spádové oblasti. Ve všech obcích by byli také 

vyvěšeny plakáty o velikosti A3. Rozpis nákladů na počáteční propagaci lze vidět 

v tabulce č. 20 a pravidelné roční výdaje na propagaci v tabulce č. 21. 

Letáčků A6 by bylo vyrobeno 1 000ks za cenu 688 Kč bez DPH.  

Plakátů A3 by bylo vyrobeno 100ks za cenu 609 Kč bez DPH.  

Dále by fitness centrum potřebovalo razítko s firemními údaji za 293 Kč a permanentek 

s logem společnosti celkem 500Ks za 1086 Kč.  
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Co se týče online propagace, společnost by měla vlastní webové stránky. Počáteční 

výdaj na vytvoření webových stránek by stálo 12 000 Kč. Dále by se hradila doména 

ročně a to 145 Kč a také webhosting  za 480 Kč/rok. Dále by společnost měla Facebook 

a Instagram, kde by platila za propagaci v celkové výši 8 500 Kč/rok. 

Společnost by tedy měla pravidelné výdaje na propagaci za 9 125 Kč/rok + 3 258 Kč za 

tisk permanentek. Tyto výdaje na propagaci by se upravovali dle potřeb a efektivnosti.  

Tabulka 20: Počáteční výdaje na propagaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název položky 
Cena za jednotku 

vč. DPH (Kč) 

Letáčky A6  688 

Plakát A3 609 

Razítko  293 

Permanentky  1 086 

Webové stránky  12 000 

Celkem 14 676 
 

Tabulka 21: Pravidelné roční výdaje na propagaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název položky 
Cena za jednotku 

vč. DPH (Kč/rok) 

Doména 145 

Webhosting 450 

Sociální sítě 8 500 

Tisk permanentek 3 258 

Celkem 12 353 

3.3 Provozní plán 

Plán provozu a služeb zahrnuje informace o otevírací době fitness centra, plánu provozu 

a o dodavatelích.  

3.3.1 Plán služeb a provozní doba  

Fitness centrum by obsahovalo posilovnu s aerobním sálem.  Posilovna bude vybavena 

posilovacími stroji, činkami a prostorem pro cvičení s vlastní vahou a kardio. Aerobní 

zónu budou moci využívat zákazníci během návštěvy posilovny. Tuto zónu si bude 
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možné také pronajmout ke skupinovým lekcím. Po čas lekcí by zákazníci posilovny 

nemohli zónu navštěvovat.  

Rezervace a provoz aerobní zóny 

Aerobní zóna by byla samostatná místnost, kterou by bylo možné si pronajmout za 

poplatek 500Kč/hodinu. V pronájmu prostoru by bylo zahrnuto i použití vybavení sálu, 

jako jsou podložky, balony apod. V případě zájmu rezervace aerobní zóny se musí 

nejdříve zákazník (lektor) dostavit osobně do fitness centra, kde vyplní údaje a 

zaregistruje se. Tím získá přístup do rezervačního systému. Rezervaci si poté může 

udělat vždy online, kde vybere čas, o jakou skupinovou lekci se jedná, cenu a možnou 

minimální a maximální kapacitu. Po zadání se otevře rezervace zákazníkům, kteří chtějí 

využít skupinovou lekci. Ti vyplní údaje potřebné k přihlášení se na danou lekci na 

webových stránkách fitness centra. Lekci by mohl lektor zrušit nejpozději tři hodiny 

před začátkem lekce. Pokud by se jednalo o ranní lekce, musí lekci zrušit nejpozději 

večer. Zákazníci lekcí by uhradili částku na recepci a dostali klíč od šatní skřínky. Poté 

proběhne daná lekce. Následně mohou zákazníci využít sprchy či baru s výživovými 

doplňky. Při odchodu vrátí klíč na recepci. Po dané lekci také instruktor dostane peníze 

za zákazníky snížený o poplatek za pronájem. Nedostaví-li se lektor či zákazník, bude 

jim při dalším využití služeb účtován vstup i za předchozí lekci, kterou nenavštívili. 

Využití posilovny 

Zákazníci posilovny uhradí poplatek či předloží permanentku na recepci, kde dostanou 

klíč od šatny. Využívat by mohli prostory celé posilovny, která by měla vyhrazené 

místo pro kardiozónu a cvičení s vlastní vahou a všechny stroje. Aerobní zónu by mohli 

využívat za předpokladu, že zde neprobíhá skupinová lekce. Sál by se zavřel vždy 

čtvrthodiny před zahájením lekce. Čas možnosti využití by byl vždy vyvěšen na 

dveřích. Zákazníci posilovny by poté mohli využít sprch či baru s výživovými doplňky. 

Při odchodu by zákazníci vrátili klíč na recepci.  

 

Fitness centrum by bylo v provozu každý den od 6:00 do 21:00. Výjimkou by byl 

víkend, kdy by bylo otevřeno od 9:00. Rozpis otevírací doby lze vidět v tabulce č. 22. 
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Tabulka 22: Otevírací doba fitness centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota  Neděle 

6:00-21:00 6:00-21:00 6:00-21:00 6:00-21:00 6:00-21:00 9:00-21:00 9:00-21:00 

 

Zaměstnanci by na směnu chodili vždy nejpozději 10 minut před otevřením fitness 

centra, aby stihli vše nachystat a zprovoznit. Během celého dne by obsluhovali recepci 

s barem. Směna by se předávala od 13:50 do 14:00, kdy by se zkontrolovala tržba. Po 

uzavření fitness centra ve 21:00 by zaměstnanec provedl úklid všech prostor, nachystal 

vše pro ranní směnu, zkontroloval a odložil tržbu, vypnul všechnu elektroniku, zavřel 

okna a zamknul prostory.  

3.3.2 Potřebné vybavení a stroje 

Všechno potřebné vybavení bylo vybráno na základě kvality, hodnocení a vhodnosti do 

komerčního fitness centra. Samotná posilovna by měla v jedné části zrcadla a kvůli 

strojům a pomůckám gumovou podlahu určenou přímo do fitness centra. Vybavení by 

se skládalo převážně z trenažérů, posilovacích strojů a dalších pomůcek ke cvičení jako 

jsou balanční podložky, švihadla apod. Aerobní zóna pro sálové lekce by měla jednu 

stěnu ze zrcadel a měla by pomůcky pro 15 cvičících. Disponovala by například 

podložkami na cvičení, gymnastickými míči, dvěma druhy aerobních míčů a 

jednoručními činky. Šatny by byly vybaveny skříňkami po 30 a to jak v ženských tak 

mužských a lavičkami. Dále by byli v šatnách koše, stejně jako u recepce. Na recepci by 

si mohli zákazníci půjčit ručník či fén. Celkový přehled výdajů na vybavení lze vidět 

v tabulce č. 23, kde jsou vypsané stroje a další pomůcky na posilování. V tabulce č. 24 

lze vidět aerobní pomůcky a ostatní vybavení.   
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Tabulka 23: Vybavení do fitness centra – trenažéry a posilování  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název položky 

Cena za 

jednotku 

vč. DPH 

(Kč) 

Počet 

Cena 

celkem 

vč. 

DPH 

(Kč) 

Posilovací bench lavice 5 190 2 10 380 

Kombinovaná bench lavička 10 790 1 10 790 

Posilovací lavice se stojany a konstrukcí 14 490 1 14 490 

Jednoduchá posilovací lavice 2 590 6 15 540 

Šikmá lavice 8 990 1 8 990 

Multifunkční posilovací věž 39 380 1 39 380 

Multipress stojan I 14 900 1 14 900 

Multipress stojan II 12 890 1 12 890 

Výpony na lýtka 11 390 1 11 390 

Leg press 29 490 1 29 490 

Zakopávání 13 590 1 13 590 

Posilovač nohou 16 190 1 16 190 

Posilovací stojan 12 590 2 25 180 

Sada jednoručních činek se stojanem (2-50kg - 

1300kg) 
65 000 1 65 000 

Vzpěračská tyč ohýbaná  749 3 2 247 

Vzpěračská tyč rovná 799 7 5 593 

Plastová objímka (pár) 279 11 3 069 

Kotouč 5 kg 349 20 6 980 

Kotouč 10 kg 629 20 12 580 

Kotouč 15 kg 899 20 17 980 

Kotouč 20 kg 1 390 20 27 800 

Běžecký pás 12 890 3 38 670 

Eliptický trenažér 10 490 2 20 980 

Rotoped 5 890 2 11 780 

Veslovací trenažér 9 190 1 9 190 

Sada kettlebell 1-20kg 5 990 1 5 990 

Jednoruční vinylové činky 2*2kg 199 20 3 980 

Jednoruční vinylové činky 2*2kg 299 20 5 980 

Jednoruční vinylové činky 2*3kg 399 20 7 980 

Celkem  -   -  468 999 
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Tabulka 24: Vybavení fitness centra – aerobní pomůcky a ostatní vybavení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název položky 

Cena za 

jednotku vč. 

DPH (Kč) 

Počet 
Cena celkem 

vč. DPH (Kč) 

Posilovací kolečko  149 2 298 

Vak na posilování 15kg 1 090 1 1 090 

Vak na posilování 20kg 1 390 1 1 390 

Švihadlo 199 15 2 985 

Žebřiny  3 690 1 3 690 

TRX 549 3 1 647 

Balanční podložka  1 490 3 4 470 

Podložka na cvičení  689 21 14 469 

Gymnastický míč  289 16 4 624 

Stojan na míče 3 890 2 7 780 

Aerobic step 529 4 2 116 

Aerobic ball 25cm 69 16 1 104 

Aerobic ball 35 cm 109 16 1 744 

Gumový pás 22mm 459 3 1 377 

Gumový pás 44mm 659 3 1 977 

Ledvinový pás 439 2 878 

Úložný regál 559 3 1 677 

Gumová podlaha do fitness 199 200 39 800 

Lavice do šatny 1 929 4 7 716 

Zrcadlo do sálu a posilovny 37 125 1 37 125 

Zrcadlo do šaten 1 389 2 2 778 

Odkladač do sprchy 499 4 1 996 

Ručníky 49 10 490 

Fén 299 1 299 

Šatní skřínka (6v1) 2 844 10 28 435 

Sklenice 19 20 380 

Koš 99 4 396 

Shaker 45 6 270 

Suplementy 6 300 1 6 300 

Celkem   -   -  173 001 
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3.3.3 Dodavatelé a dodací podmínky 

Hlavním dodavatelem posilovacích strojů, trenažérů a ostatních fitness pomůcek 

byla vybrána společnost InSPORTline. Společnost byla vybrána především díky široké 

nabídky a služeb. Společnost zaručuje kvalitu a bezpečnost, rychlou dopravu, odbornou 

montáž, servis u zákazníka, výměnu velikosti zdarma a slevu za věrnost. Slevu 

poskytuje na základě útraty v minulosti a to od 1% do 10% (InSPORTline, 2020).  

Dodavatelem výživových doplňků byla zvolena společnost NUTREND. Společností 

se sportovní výživou je nespočet. NUTREND byl zvolen na základě dostupnosti, 

možnost slevy pro členy klubu, rychlé expedici a široké nabídky (NUTREND, 2020). 

Dodavatelem internetu byl zvolen Selfnet, který je nejrozšířenější ve Šlapanicích. 

Společnost nabízí tři typy připojení. Fitness centrum by volilo druhou variantu za 449 

Kč/měsíc. Společnost nabízí zapůjčení modemu zdarma a bezplatnou instalaci zařízení i 

aktivaci služeb. U společnosti je možné zakoupit i Wi-Fi router (Selfnet, 2020). 

Dodavatel mobilních služeb byla zvolena společnost O2. Nejdůležitějším kritériem pro 

výběr bylo volné volání a sms. Zde byl zvolen tarif FREE + Modrý za 499 Kč vč. DPH 

(O2, 2020). 

Dodavatel EET pokladny byla vybrána společnost Dotykačka. Byla vybrána dotykačka 

Univerzální 8". Jedná se o nástroj pro prodej, evidenci zákazníků, dodavatelů a 

skladových zásob, což pro fitness centru stačí. Společnost by koupila rovnou i licenci 

NEOMEZENĚ na 14 měsíců za 531 Kč/měsíc a při této akci dostane firma EET 

pokladnu zdarma (Dotykačka, 2020). 

3.4 Organizační plán 

Celkový chod společnosti by měla pod záštitou zakladatelka fitness centra. Její náplní 

by byl provoz od náboru zaměstnanců, plánování směn, zabezpečení nákupu zboží až 

po propagaci fitness centra a účetnictví. Ve fitness centru by byly zaměstnány pouze 

recepční. Jako externisté by zde byli instruktoři skupinových lekcí a trenéři, které by 

však společnost neplatila.  

Podnikatelka by musela platit povinné měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 

Mezi lety 2019 a 2020 se zvedly zálohy v průměru o 150 Kč na jednotlivé pojištění. Lze 

tedy předpokládat vývoj v následujících letech, který lze vidět v tabulce č. 25. Během 
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prvního roku podnikání se platí pouze tato minimální výše záloh. V následujících letech 

se poté platí zálohy na základě přehledů o příjmech a výdajích, které se musí povinně 

odevzdat na zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení. 

Tabulka 25: Výše minimálních měsíčních záloh SP a ZP podnikatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Pozice recepční by byla vykonávána na základě dohody o provedení práce. Směny by se 

střídali dle předem domluvených rozpisů služeb. Náplní práce by bylo přivítání a 

odbavení klientů, míchání drinků, večerní úklid a úklid během dne dle potřeby, práce 

s kasou a informačním systémem, vyřizování telefonů, prodávání permanentek a ostatní 

služby. Počet odpracovaných hodin by činil dle daného měsíce, v průměru by bylo 

odpracováno 423 hodin/měsíc. Hodinová sazba by činila 100 Kč/hod. Podnikatelka by 

se snažila, aby měla stále zaměstnané 4 zaměstnance na DPP, přičemž 3 z nich by si 

vydělávali vždy do 10 000 Kč, což znamená nižší náklady. Jedna zaměstnankyně by 

tedy vydělala 12 300 Kč, z čehož by měla 10 877 Kč vyplaceno čistého a z této mzdy 

by měla společnost náklad ve výši 16 457 Kč.  Celkem by tedy náklady za měsíc činili 

46 457 Kč. Kdyby podnikatelka zaměstnala pět lidí na DPP, lze předpokládat, že by si 

všichni vydělali do 10 000 Kč a náklady by tedy klesli o 6 457 Kč. Podnikatelka však 

chce kvalitní personál a nepříliš mnoho zaměstnanců. Ráda by, aby to bylo spíše 

rodinné prostředí. Celkové náklady lze vidět v tabulce č. 26. 

Tabulka 26: Celkové mzdové náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  

Počet hodin v 

měsíci (cca) 

Hodinová mzda 

(Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Výplaty do 10 000 Kč  

(3x DPP, student) 300 100 30 000 

Hrubá měsíční mzda 

(1x DPP, student nad 10 000 Kč) 123 100  16 457  

Náklady na mzdy  -   -  46 457  

  2019 (Kč) 2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

SP 2 388  2 544  2 694  2 844  2 994  

ZP 2 208  2 352  2 502  2 652  2 802  

Celkem 4 596  4 896  5 196  5 496  5 796  
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První tři měsíce by podnikatelka pracovala na recepci několikrát do týdne, aby měla 

přehled o chodu a případných slabých místech. V průměru by odpracovala 150 hodin 

měsíčně. Za tyto 3 měsíce by tedy ušetřila přibližně 15 000 Kč. Následující měsíce by 

již byla vyplácena výše vypočtená mzda.  

3.5 Finanční plán 

V této kapitole budou vyčísleny všechny počáteční výdaje a výdaje pro následující 3 

roky a to v optimistické, realistické a pesimistické variantě. Dále zde bude predikce 

příjmů, peněžních příjmů a výdajů za následující tři roky ve výše zmíněných variantách, 

stejně jako plán příjmů, výdajů a základu daně.   

3.5.1 Zahajovací výdaje a zakladatelský rozpočet 

Do počátečních výdajů jsou zahrnuty veškeré náklady na zřízení živnosti, výdaje na 

vybavení fitness centra a náklady spojené se zahájením provozu. 

Pro zahájení podnikání je potřebné si zřídit živnost. S tou jsou spojeny určité podmínky 

a náklady. Jednou z podmínek je být bezúhonný, čímž je potřebné doložit výpis 

z Rejstříku trestů. Náklady na zřízení živnosti jsou vyčísleny v tabulce č. 27. 

Tabulka 27: Výdaje na zřízení živnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka (Kč) 

Výpis z Rejstříku trestů 100  

Založení živnosti 1 000  

Celkem 1 100  
 

Největším výdajem je celkové vybavení fitness centra. Všechno potřebné vybavení bylo 

vybráno na základě kvality, hodnocení a vhodnosti do komerčního fitness centra.  

Téměř všechny položky by společnost koupila v InSPORTline, kdy společnost 

umožňuje slevu pro firmy. Velikost slevy pro cca 600 000 Kč je v rozmezí 10 – 20 % na 

jednotlivé položky. Lze tedy předpokládat, že by firma mohla při 15 % slevě ušetřit 

90 000 Kč.  
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Celkový kapitál potřebný pro zahájení obsahuje všechny počáteční výdaje, jako je 

nájemné, rekonstrukce, výdaje na vybavení, propagaci apod. Rozpis všech položek a 

vyčíslení potřebného kapitálu lze vidět v tabulce č. 28. 

 

Tabulka 28: Počáteční výdaje celkem 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka (Kč) 

Rekonstrukce 200 000  

Zřizovací výdaje 1 100  

Výdaje na vybavení 558 300  

Nájemné 96 000  

Inkaso 36 000  

Propagace  14 676  

ZP a SZ podnikatele 14 688  

Rezerva 179 236  

Celkem 1 100 000  

 

Jelikož podnikatelka disponuje 200 000 Kč, které může vložit do podnikání, půjčila by 

si od Air Bank půjčku ve výši 900 000 Kč. Měsíční splátka půjčky by činila 26 531,57 

Kč, přičemž počet splátek by byl 36, tedy na 3 roky. Roční úroková sazba by činila 3,9 

% a výše RPSN 3,97. Celkem by majitelka zaplatila 955 136,52 Kč. Výpočet splátek a 

úroků lze vidět v příloze č. 2. 

 

Před samotným otevřením fitness centra by se musela zřídit živnost, provést 

rekonstrukce, vybavit prostory a vše nachystat. S tím souvisí i samotné rozložení 

výdajů. Předpokládaný potřebný čas na zahájení podnikání jsou 3 měsíce. Majitelka by 

chtěla otevřít fitness ještě v sezóně, a to v zimě, kdy z vlastní zkušenosti ví, že si mnoho 

lidí dává novoroční předsevzetí a lidé mají menší možnost sportovat venku. Měsíční 

rozložení výdajů lze vidět v tabulce. č. 29. Výdaje jsou ještě zvýšené o úroky z půjčky.  
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Tabulka 29: Měsíční rozložení výdajů před otevřením 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Říjen (Kč) Listopad (Kč) Prosinec (Kč) 

Zřizovací výdaje 1 100   - - 

Rekonstrukce 100 000 50 000 50 000 

Nájemné 32 000 32 000 32 000 

Inkaso 12 000  12 000  12 000  

Výdaje na vybavení -  550 165 8 135 

ZP a SP podnikatele 4 896  4 896  4 896  

Propagace - - 14 676 

Úroky 2 925 2 848,28 2 771,31 

Celkem 152 921  651 909,28  124 478,31  

 

Celkové výdaje za tři měsíce činí 929 308,59 Kč. Nejvíce výdajů by bylo v měsíci 

listopad, kdy by společnost nakoupila téměř všechno vybavení do posilovny.  

3.5.2 Plánované výdaje a příjmy  

Plánované výdaje a příjmy jsou sestaveny v horizontu tří let, které jsou v optimistické, 

realistické a pesimistické variantě.  

Plánované výdaje 

V roce 2020 činí výdaje výše zmíněných 929 308,59 Kč. V roce 2021 již bude zahájeno 

podnikání, ve kterém již budou zahrnuty všechny výdaje. Měsíční výdaje pro rok 2021 

lze vidět v příloze č. 3. Následující dva roky dochází pouze k navyšování některých 

položek jako je například navýšení mzdy či ZP a SZ podnikatele. Následující tabulka č. 

30 udává roční náklady fitness centra pro následující 3 roky. Jelikož by společnost 

překročila v květnu obrat 1 milion Kč, od června by již platila DPH. Výdaje jsou tedy 

počítány poté bez DPH. Vyčíslení celkového DPH lze vidět na konci této kapitoly.  
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Tabulka 30: Roční výdaje 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Nájemné 96 000 336 960 303 360 303 360 

Inkaso 36 000 128 880 118 080 118 080 

Propagace 14 676 10 866,96 9 783,36 9 783,36 

Internet 0 4 727,97 4 256,52 4 256,52 

Telefonní služby 0 5 254,47 4 730,52 4 730,52 

EET 0 6 929,55 6 372 6 372 

Mzdy 0 500 013 558 360 609 120 

Úroky 8 544,59 27 160,11 15 597,34 3 834,45 

ZP a SZ podnikatele 14 688 62 352 65 952 69 552 

Pojištění 0 4 300 4 800 4 800 

Zboží a materiál  0 85 920 78 720 78 720 

Vybavení 558 300 0 0 0 

Zřizovací výdaje 1 100 0 0 0 

Rekonstrukce 200 000 0 0 0 

Servis strojů a 

zařízení 
0 0 

8 690 13 430 

Celkem 929 308,59 1 173 364,06 1 178 701,74 1 226 038,85 

 

Výpočet těchto výdajů je proveden dle reálnosti. Je možné, že se výdaje budou vyvíjet 

jinak a to buď optimisticky, nebo pesimisticky. Pokud by se vyvíjeli optimisticky, je 

možné, že společnost ušetří na některé položce, ať už na vybavení, materiálu či mzdách. 

V následující tabulce č. 31 lze vidět rozložení příjmů v letech dle zmíněných variant. 

Rozmezí by bylo ale zhruba o 25 000 Kč jak k optimistické, tak k pesimistické variantě, 

jelikož výdaje obsahují především pevně dané částky.  

 

Tabulka 31: Roční výdaje – optimistická, realistická a pesimistická varianta 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Optimistická 904 309 1 148 364 1 153 702 1 197 439 

Realistická 929 309 1 173 364 1 178 702 1 222 439 

Pesimistická 954 309 1 198 364 1 203 702 1 247 439 
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Odhad příjmů 

Odhad příjmů je proveden, stejně jako výdaje, na následující tři roky optimistickou, 

realistickou a pesimistickou variantou. Příjmy by společnost měla především ze vstupů 

do posilovny. Dále pak za pronájem sálu a prodej suplementů na baru.  

 

Provoz fitness centra by byl zahájen v lednu, kdy by se návštěvnost odvíjela i na 

základě prosincové propagace. Budoucí návštěvnost a s tím i spojen příjem stanovuje 

firma na základě odhadů, které se z části opírají na výsledky výzkumu v kapitole 2.3.1.  

První dva měsíce společnost počítá s nižší návštěvností, stejně jako přes červen, 

červenec a srpen. Následně se očekává zvyšující návštěvností až do začátku druhého 

roku. 

Reálně firma odhaduje, že první dva měsíce budou zákazníci preferovat převážně 

jednorázové vstupné zjištění, zda jim fitness centrum vyhovuje. Dle dotazníkového 

šetření se počítá s tím, že cca 30 % budou tvořit studentské vstupy a 70 % vstupy 

dospělé. Ze zjišťování návštěvnosti v jiných fitness centrech bylo zjištěno, že v sezónní 

měsíce chodí denně v průměru 150 - 200 lidí. Mimo sezónu je to přibližně 70-100 

zákazníků. První dva měsíce se předpokládá, že bude návštěvnost v průměru 3 

zákazníci za hodinu, tedy přibližně 40 zákazníků. S touto prognózou lze počítat i 

v letních měsících. Velikost odhadovaných příjmů pro tyto měsíce lze vidět v tabulce 

32.  

 

Tabulka 32: Výpočet příjmů ze vstupu do fitness centra – pro červen, červenec, srpen 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  

Dospělý 

(počet) 

Cena za vstupy 

(Kč) 

Student 

(počet) 

Cena za vstupy 

(Kč) 

Jednorázový vstup 630 63 000 300 24 000 

Permanentka 10 vstupů 12 10 800 7 5 040 

Permanentka měsíční 7 7 700 3 2 640 

Permanentka čtvrtletní 1 3 000 0 0 

Permanentka pololetní 0 0 0 0 

Permanentka roční 0 0 0 0 

Celkem příjmy (Kč) 116 490 
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Ostatní měsíce během prvního roku by firma mohla mít v průměru o 75 % větší 

návštěvnost, tedy přibližně 5 zákazníků za hodinu, což činí přibližně 70 zákazníků na 

den. Také se očekává vyšší prodejnost permanentek. Průměrné příjmy za ostatní měsíce 

lze vidět v tabulce 33. 

 

Tabulka 33 Výpočet příjmů ze vstupu do fitness centra - pro ostatní měsíce  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  

Dospělý 

(počet) 

Cena za vstupy 

(Kč) 

Student 

(počet) 

Cena za vstupy 

(Kč) 

Jednorázový vstup 650 65 000 320 25 600 

Permanentka 10 vstupů 23 20 700 11 7 920 

Permanentka měsíční 29 31 900 13 11 440 

Permanentka čtvrtletní 8 24 000 3 7 200 

Permanentka pololetní 3 16 500 2 8 800 

Permanentka roční 1 10 500 1 8 400 

Celkem příjmy (Kč) 238 310 

 

Odhad příjmů pro další roky by byl vypočten z roku prvního s předpokládaným růstem 

návštěvnosti. V roce 2022 by se předpokládalo, že slabé měsíce budou pouze červen, 

červenec a srpen. Návštěvnost se předpokládá na základě cílů společnosti o 20 % vyšší, 

než v předchozím roce. V roce 2023 se předpokládá růst o 15 % zákazníků než v roce 

2022.  

 

Příjmy z prodeje doplňků jsou odhadovány tak, že každý pátý zákazník si zakoupí na 

baru položku v průměru za 40 Kč. První rok ve slabší měsíce to tedy bude činit 

přibližně 9 600 Kč za měsíc a v silnější měsíce je to 16 800 Kč za měsíc. V následující 

měsíce se předpokládá stejný růst jako u vstupů do posilovny.  

Co se týče pronájmu aerobní zóny, odhaduje se, že první rok bude pronájmů méně. 

V průměru na všechny měsíce se odhaduje pronájmy na 8hodin za měsíc (2 lekce 

v týdnu) po částce 500 Kč. Druhý a třetí rok se již předpokládá, že zde budou probíhat 

pravidelné pronájmy na lekce. V roce 2022 se odhaduje, že zde budou probíhat 2-3 

lekce týdně, tedy cca 10 hodin pronájmu za měsíc. V roce 2023 se předpokládá, že zde 

budou minimálně 3-4 lekce týdně. Další roky by se mohlo předpokládat, že by zde 

mohli být lekce i několikrát denně 
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Vyčíslení všech příjmů reálnou variantou lze vidět v tabulce č. 34. Rozpis příjmů na 

jednotlivé měsíce prvního roku lze vidět v příloze č. 4. Stejně jako u výdajů jsou od 

června 2020 vyčísleny bez DPH. Výpočet DPH lze vidět v tabulce č. 37. 

 

Tabulka 34: Realistický odhad příjmů za jednotlivé služby 

(Zdroj. Vlastní zpracování, 2020) 

  2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Vstupné 2 055 215 2 487 225 2 860 309 

Prodej doplňků 151 200 183 168 163 540 

Pronájem sálu 40 650 45 820 59 250 

Celkem 2 247 065 2 716 213 3 128 208 

 

Stejně jako výdaje, i příjmy jsou vyčísleny pro variantu optimistickou, realistickou a 

pesimistickou viz tabulka č. 35. Optimistická varianta počítá v každém roce s 20 % 

vyšší návštěvností, než je odhadováno. Pesimistická varianta vyčísluje příjmy s 15 % 

nižší návštěvností.  

 

Tabulka 35: Odhad příjmů pro optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Optimistická 2 696 478 3 259 456 3 753 850 

Realistická 2 247 065 2 716 213 3 128 208 

Pesimistická 1 910 005 2 308 781 2 658 977 

 

Vyčíslení DPH  

Jelikož společnost v květnu roku 2020 překročí obrat 1 milion Kč, musí se od června 

stát plátcem DPH. První DPH bude platit v červenci za měsíc předchozí. Výpočet DPH 

zahrnuje daň na vstupu, což je DPH hrazené, a daň na výstupu, což je DPH 

vyinkasované od zákazníků. Pokud je DPH na vstupu vyšší, má společnost odpočet, 

avšak jelikož se jedná o poskytování služby konečnému spotřebiteli, bude téměř vždy 

vyšší výstup, což znamená, že společnost bude DPH platit. Vyčíslení DPH na vstupu za 

rok 2021 po jednotlivých měsících lze vidět v příloze č. 5 a na výstupu v příloze č. 6. 

Vyčíslení DPH na vstupu a výstupu realistickou variantou za roky 2021-2023 lze vidět 
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v tabulce č. 36 a tabulce č. 37. DPH je kvůli peněžním tokům také rozepsáno na 

optimistickou, realistickou a pesimistickou variantou a lze jej vidět v tabulce č. 38. Pro 

společnost by samozřejmě bylo lepší se nestát plátcem DPH, avšak k vysokým 

nákladům a příjmům, které je potřebné na jejich placení, nutno s touto variantou počítat.  

Tabulka 36: Daň na vstupu 2021-2023 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Nájemné 21 % 47 040 80 640 80 640 

Inkaso 15 % 6 300 10 800 10 800 

Inkaso 21 % 8 820 15 120 15 120 

Propagace 21 % 1 517 2 601 2 601 

Internet 21 % 660 1 131 1 131 

Telefonní služby 21 % 734 1 257 1 257 

EET 21 % 781 1 338 1 338 

Zboží a materiál 15 % 4 200 7 200 7 200 

Zboží a materiál 21 % 5 880 10 080 10 080 

Servis 21 % 0 2 310 3 570 

Celkem 75 931 132 478 133 738 
 

Tabulka 37: Daň na výstupu 2021-2023 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Vstupné 195 407 213 520 245 548 

Prodej doplňků 14 400 15 552 28 860 

Pronájem sálu 7 350 12 180 15 750 

Celkem  217 157 241 252 290 158 
 

Tabulka 38:  DPH 2021-2023 optimistickou, realistickou a pesimistickou variantou 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Optimistická 203 626 148 975 209 823 

Realistická 141 226 108 774 156 420 

Pesimistická 93 604 78 181 115 855 
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3.5.3 Plán peněžních příjmů a výdajů 

Plán peněžních příjmů a výdajů je vypočten jako počáteční stav peněžních prostředků 

daného roku či měsíce + rozdíl příjmů a výdajů téhož roku/měsíce. V roce 2020 podnik 

nevykazuje žádné příjmy, jelikož se jedná o realizační rok. Měsíční plán roku 2020 lze 

vidět v tabulce č. 39 a roku 2021 po měsících v příloze č. 7. Jelikož podnik bude již 

dosahovat velkého zisku je možné, že budou vypočítány vyšší zálohy na SP a ZP, což 

by znamenalo doplacení, čímž může být konečná částka nižší.  

 

Tabulka 39: Plán peněžních příjmů a výdajů pro realizační rok 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Říjen (Kč) Listopad (Kč) Prosinec (Kč) 

Počáteční stav 1 100 000 923 472 247 880 

Příjmy  0 0 0 

Výdaje 152 921 651 909 124 478 

Rozdíl příjmů a výdajů -152 921 -651 909 -124 478 

Splátka půjčky 23 607 23 683 23 760 

Konečný stav prostředků 923 472 247 880 99 641 

 

Plán pro realizační rok a následné tři roky lze vidět v tabulce č. 40. Je proveden 

variantou optimistickou, realistickou a pesimistickou.  
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Tabulka 40: Plán peněžních příjmů a výdajů 2020-2023 ve variantě optimistické, realistické a 

pesimistické 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

OPTIMISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Počáteční stav 1 100 000 124 641 859 413 1 991 212 

Příjmy  0 2 696 478 3 259 456 3 753 850 

Výdaje 904 309 1 148 364 1 153 702 1 197 439 

Rozdíl příjmů a výdajů -904 309 1 548 114 2 105 754 2 556 411 

Splátka půjčky 71 050 291 219 302 781 234 950 

Výběr živnostníka 0 360 000 420 000 480 000 

Úhrada DPH 0 162 123 148 975 209 823 

Úhrada daně ze zisku 0 0 102 198 403 271 

Konečný stav prostředků 124 641 859 413 1 991 212 3 219 580 

REALISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Počáteční stav 1 100 000 99 641 519 682 1 258 352 

Příjmy  0 2 247 065 2 716 213 3 128 208 

Výdaje 929 309 1 173 364 1 178 702 1 222 439 

Rozdíl příjmů a výdajů -929 309 1 073 701 1 537 511 1 905 769 

Splátka půjčky 71 050 291 219 302 781 234 950 

Výběr živnostníka 0 250 000 360 000 420 000 

Úhrada DPH 0 112 441 108 774 156 420 

Úhrada daně ze zisku 0 0 27 286 254 359 

Konečný stav prostředků 99 641 519 682 1 258 352 2 098 392 

PESIMISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Počáteční stav 1 100 000 74 641 180 538 469 127 

Příjmy  0 1 910 005 2 308 781 2 658 977 

Výdaje 954 309 1 198 364 1 203 702 1 247 439 

Rozdíl příjmů a výdajů -954 309 711 641 1 105 079 1 411 538 

Splátka půjčky 71 050 291 219 302 781 234 950 

Výběr živnostníka 0 240 000 300 000 360 000 

Úhrada DPH 0 74 525 78 181 115 855 

Úhrada daně ze zisku 0 0 0 135 528 

Konečný stav prostředků 74 641 180 538 469 127 1 034 332 
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3.5.4 Plán příjmů, výdajů a základu daně 

Plán příjmů, výdajů a základu daně je proveden v optimistické, realistické a 

pesimistické variantě v tabulce č. 41. 

Tabulka 41: Plán příjmů, výdajů a základu daně ve variantě optimistické, realistické a 

pesimistické.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

OPTIMISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Příjmy 0 2 696 478 3 259 456 3 753 850 

Výdaje 889 621 1 086 012 1 087 750 1 127 887 

Zisk/ztráta minulých let 0 -904 309 541 607 2 244 090 

EBT -889 621 706 157 2 713 313 4 870 053 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daň 15% 0 102 198 403 271 726 782 

EAT -889 621 603 959 2 310 042 4 143 271 

ZP a SZ podnikatele 14 688 62 352 65 952 69 552 

Čistý ekonomický výsledek -904 309 541 607 2 244 090 4 073 719 

REALISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Příjmy 0 2 247 065 2 716 213 3 128 208 

Výdaje 914 621 1 111 012 1 112 750 1 152 887 

Zisk/ztráta minulých let 0 -929 309 117 106 1 400 258 

EBT -914 621 206 744 1 720 569 3 375 579 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daň 15% 0 27 286 254 359 502 611 

EAT -914 621 179 458 1 466 210 2 872 968 

ZP a SZ podnikatele 14 688 62 352 65 952 69 552 

Čistý ekonomický výsledek -929 309 117 106 1 400 258 2 803 416 

PESIMISTICKÁ 

  2020 (Kč) 2021 (Kč) 2022 (Kč) 2023 (Kč) 

Příjmy 0 1 910 005 2 308 781 2 658 977 

Výdaje 939 621 1 136 012 1 137 750 1 177 887 

Zisk/ztráta minulých let 0 -954 309 -242 668 726 883 

EBT -939 621 -180 316 928 363 2 207 973 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daň 15% 0 0 135 528 331 196 

EAT -939 621 -180 316 792 835 1 876 777 

ZP a SZ podnikatele 14 688 62 352 65 952 69 552 

Čistý ekonomický výsledek -954 309 -242 668 726 883 1 807 225 
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3.6 Zhodnocení rizik metodou RIPRAN 

Při zakládání i chodu jakéhokoliv podnikání vznikají společnosti určitá rizika, které 

mohou podnikání ohrozit. Rizika je třeba zavčasu identifikovat, vyhodnotit a případně 

vymyslet opatření k jejich vyhnutí či eliminaci.  

Metoda RIPRAN pracuje s pravděpodobností vzniku hrozby a výskytu daného scénáře. 

Poté se ke každé hrozbě určí, jaký by to mělo dopad a hodnota rizika. Pravděpodobnost 

i dopad jsou určena na škále malá, střední a velká. Souhrnná pravděpodobnost se poté 

určí vynásobením pravděpodobnosti scénáře a hrozby. Tabulka pravidel pro násobení 

pravděpodobností či pravděpodobnosti a scénáře lze vidět v příloze č. 8. 

V následující tabulce č. 42 jsou zpracována rizika, která mohou nastat při zakládání a 

chodu fitness centra. Jsou zde zahrnuté i scénáře, návrhy na opatření a zhodnocení. 

Téměř všechny rizika můžou být pro společnost za použití správných opatření malá.  

1. Společnost nebude splňovat normy 

2. Konkurence zareaguje  

3. Snížení poptávky po službách fitness centra 

4. Vstup nové konkurence na vymezený trh 

5. Vyšší sezónní výkyvy než očekávané 

6. Změna legislativy 

7. Zvyšování cen nájmů a energií 

8. Špatná propagace 
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Tabulka 42: Zhodnocení rizik metodou RIPRAN  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Č. Identifikované riziko 

PST 

rizika Scénář 

PST 

scénáře 

PST 

celková Dopad 

Hodnota 

rizika Návrhy na opatření  

Nová 

hodnota 

rizika 

1 

Fitness centrum 

nebude splňovat normy SP nebude se moci otevřít MP MP VD SHR 

Dbát na dodržení 

norem a provádět 

postupné kontroly MHR 

2 

Konkurence zareaguje 

snížením cen SP nižší návštěvnost o 15 % VP VP SD VHR 

Snížení cen, akce, 

happy hour SHR 

3 

Snížení poptávky po 

službách fitness centra  MP nižší návštěvnost o 20 % SP MP VD SHR 

Sledování trendů, 

případné změny 

v nabídce. MHR 

4 

Vstup nové kokurence 

na trh SP přetáhne 15 % zákazníků SP SP SD SHR 

Reagovat změnou 

nabídky či ceny pro 

udržení zákazníků. MHR 

5 

Vyšší sezónní výkyvy 

než jsou očekávané SP snížení příjmů o 10 % VP VP MD SHR 

Snížení nákladů, 

změna otevírací doby 

v tyto měsíce.  MHR 

6 Změna legislativy SP 

náročnější požadavky - 

pozdržení otevření o 1 

měsíc MP MP SD MHR 

Průběžná kontrola, 

akceptacce rizika. MHR 

7 Zvyšování cen nájmů  VP zvýšení nákladů o 5 % VP VP MD SHR 

Pevně stanovená 

částka ve smlouvě. MHR 

8 Špatná propagace  MP nižší návštěvnost o 25 % MP MP VD SHR 

Více druhů 

propagace, průzkum.  MHR 
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3.7 Časový harmonogram 

Realizace fitness centra je spojena s řadou aktivit, než se bude moci otevřít pro 

zákazníky. Časový harmonogram je sestaven tak, aby fitness centrum bylo schopné 

provozu 2. 1. 2021.  Prvním krokem je získání finančních prostředků a následné 

založení živnosti. Poté je důležité domluvit pronájem, kde proběhne následná 

rekonstrukce. V průběhu je potřeba domluvit podmínky s dodavateli a následně 

objednat vybavení, které je potřebné správně zabezpečit. K propagaci je nutná také 

tvorba webových stránek a profilů na sociálních sítí. Před otevřením je nutné najít 

zaměstnance a dostat se do povědomí zákazníkům za pomocí propagace na sociálních 

sítích i za pomocí letáčků či plakátů. Před otevřením by proběhly konečné úpravy. 

Časový harmonogram lze vidět v tabulce č. 43 a Ganttův diagram na obrázku č. 8.  

Tabulka 43: Časový harmonogram realizace fitness centra 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Č. Název úkolu 
Doba 

trvání 
Zahájení Dokončení Násled. Předch. 

1 Zahájení realizace 0 dnů 30.09. 20 30.09. 20 2;3;4 
 

2 
Zajištění finančních prostředků - 

jednání s bankou 
5 dnů 30.09. 20 06.10. 20 7;5 1 

3 Založení živnosti 15 dnů 30.09. 20 20.10. 20 6 1 

4 
Dohodnutí pronájmu - sepsání 

smlouvy 
5 dnů 30.09. 20 06.10. 20 

5;9; 

11;10 
1 

5 Rekonstrukce 50 dnů 07.10. 20 15.12. 20 8 4;2 

6 Smluvní podmínky s dodavateli 8 dnů 21.10. 20 30.10. 20 7 3 

7 Nákup vybavení včetně dovozu 4 dny 02.11. 20 05.11. 20 8 2;6 

8 Instalace vybavení 10 dnů 16.12. 20 29.12. 20 13 7;5 

9 Tvorba webových stránek 25 dnů 28.10. 20 01.12. 20 12 4 

10 Tvorba profilů na sociálních sítích 2 dny 30.11. 20 01.12. 20 12 4 

11 Nábor zaměstnanců 30 dnů 21.10. 20 01.12. 20 12 4 

12 Prvotní propagace před otevřením 20 dnů 02.12. 20 29.12. 20 13 9;10;11 

13 Konečné úpravy 3 dnů 30.12. 20 01.01. 21 14 12;8 

14 Zahájení provozu 1 den 02.01. 21 02.01. 21 15 13 

15 Provoz zahájen 0 dnů 02.01. 21 02.01. 21 
 

14 

 Realizace fitness centra 69 dnů 30.09. 20 02.01. 21   
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Obr. 8: Ganttův diagram  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020)
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavit komplexní podnikatelský plán na založení 

fitness centra ve Šlapanicích tak, aby byl reálný a životaschopný. Pro naplnění tohoto 

cíle bylo potřeba splnit několik kroků, jako je nastudování literární rešerše, provedení 

analýz a vše shrnout do matice, ze které se poté vypracovala samotná návrhová část.  

Obor byl vyhodnocen tento obor jako perspektivní. Pozitivně také působí faktory jako je 

například růst mezd či klesající nezaměstnanost. Díky těmto faktorům jsou lidé ochotni 

více utrácet za tyto služby. Bohužel negativní dopad má nyní pandemie koronaviru, 

který může daný trh změnit.  

Ve spádové oblasti čtyři konkurenti, kteří nepříliš dbají na kvalitu poskytování služeb, 

na což by se chtělo primárně zaměřit nově vzniklé fitness centrum. Hrozba vstupu 

nových konkurentů je hrozbou, jelikož bariéry nejsou příliš náročné pro vstup do 

odvětví. Co se týče substitutů, je hrozbou především v teplejší měsíce, kdy společnost 

počítá s nižší návštěvností. Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, jelikož je snadné 

přejít ke konkurenci a zákazníci jsou hákliví především na cenu a kvalitu poskytované 

služby. Dodavatelů fitness pomůcek či suplementů je na trhu mnoho, a proto jejich 

vyjednávací síla není příliš vysoká.  

Vlastní marketingový výzkum se zaměřil především na preference potenciálních 

zákazníků. Bylo zjištěno, že zákazníci preferují především posilovnu, relaxaci a 

skupinové lekce. Posilovnu preferuje až 81 % respondentů a relaxaci a skupinové lekce 

téměř 50 %. Díky tomu se rozhodla společnost udělat ve fitness centru aerobní zónu, 

kde mohou skupinové lekce probíhat. Společnost by se měla zaměřit především na 

prvotní propagaci.  Jelikož z dotazníku je zřejmé, že 54 % lidí preferuje dojíždění do 

fitness centra do 15 minut a dalších 37 % do 30 minut, mohla by si společnost získat 

stálé klienty.  

V návrhové části je již komplexně zpracován podnikatelská plán. Jako forma podnikání 

byla zvolena živnost. Díky analýzám se společnost rozhodla využít strategie zaměření 

se na tržní výklenek s diferenciací. Jak již bylo řečeno, společnost chce nabízet 

především kvalitní služby svým zákazníkům. Dále jsou zde vybráni dodavatelé, určena 
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cena a vyčíslena propagace. Nejdůležitější a také nejnáročnější částí je finanční plán, 

který zde počítá všechny výdaje, příjmy, DPH, plán peněžních příjmů a výdajů a plán 

příjmů, výdajů a základu daně. Kvůli vysokým počátečním výdajům by společnost měla 

půjčku 900 000 Kč. Jelikož by společnost v květnu roku 2021 překročila obrat 1 milion 

Kč, vznikla by společnosti povinnost stát se plátcem DPH. Koncem října 2021 by již 

měli zisky být vysoké natolik, aby se investice vrátila. V roce 2021 by již společnost 

měla zisk 117 106 Kč. Po třech letech by společnost dle realistické varianty generovala 

zisk ve výši 2 872 968 Kč. Společnost by již neměla žádné půjčky a díky tomuto 

velkému zisku by se mohla zaměřit na rozvoj a rozšíření stávající nabídky například o 

saunu, pravidelné lekce či nákup nových strojů. 

Předposlední kapitolou je zhodnocení rizik, kdy by vždy měla společnost identifikovat 

možná rizika, dopad a v případě potřeby i vymyslet, jak riziko eliminovat či jemu 

předejít. Nejvíce rizik má za dopad snížení návštěvnosti, které může způsobit například 

konkurenční snížení cen. 

 Poslední kapitola obsahuje časový harmonogram všech aktivit, které společnost musí 

učinit, aby mohla fitness centrum uvést do provozu. Je zde i přehled časový, který 

znázorňuje jednotlivé činnosti v čase tak, aby společnost otevřela 2. ledna roku 2021. 

Celková doba potřebná pro zřízení, rekonstrukci a vybavení fitness centra tak, aby se 

mohlo uvést do provozu, jsou tři měsíce. Hlavní cíl diplomové práce byl naplněn.  
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Příloha  1: Dotazník preferencí zákazníků fitness center 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Dotazník preferencí zákazníků fitness center. 

Vážení respondenti, 

jsem studentkou prvního ročníku magisterského studia VUT Fakulty podnikatelské. 

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží 

k vypracování seminární práce a následně i diplomové práce. Dotazník se skládá z 15 

otázek a nezabere Vám více než 5 minut. Své odpovědi označte křížkem. Dotazník je 

anonymní a slouží výhradně k vypracování mých prací.  

Předem bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas, ochotu a spolupráci. 

Denisa Mikmeková 

1. Navštěvujete fitness centrum? 

 Ano       

 Ne 

 Pokud ano, prosím pokračujte otázkou č. 3 

 

2. Plánujete v budoucnu navštěvovat fitness centrum? 

 Ano  

 Ne (prosím, ukončete dotazník) 

 Pokud ano, prosím vynechte otázky č. 4., 5., a vnímejte otázky tak, jaké 

jsou Vaše preference do budoucna.  

 Pokud ne, prosím ukončete dotazník.  

 

3. Uvítali byste otevření nového fitness centra ve Šlapanicích?  

 Ano 

 Ne  

 

4. Jak často navštěvujete fitness centrum? 

 5x a vícekrát do týdne 

 3x-4x do týdne 

 1x-2x do týdne 

 Méně než 1 týdně 

 

 



II 

 

5. Máte své oblíbené fitness centrum? Pokud ano, prosím, napište název fitness 

centra, nebo alespoň jeho umístění.  

 Ano  ………………………………………….. 

 Ne 

 
 

6. K následujícím aspektům prosím přiřaďte hodnocení 1-5 podle toho, jak 

moc je pro Vás daný faktor důležitý při výběru fitness centra, (kdy 1 je 

nejméně důležitý a 5 nejvíce). 

 Důležitost  

1-5 

Vzdálenost od místa bydliště  

Otevírací doba  

Cena  

Vybavení  

Obsazenost   

Reference  

Přátelé  

Ostatní nabízené služby  

(bar, trenér atd.) 

 

 

7. Jaké služby preferujete ve fitness centrech? Prosím zatrhněte. 

 Posilovna 

 Relaxace (výřivka, sauna) 

 Skupinové lekce (zumba, aerobic, apod.) 

 Squash 

 Badminton 

 Jiné …………………………………………………………….. 

 

 

8. Využíváte doplňkové služby? Popřípadě zatrhněte jaké. 

 Trenér 

 Bar 

 Zapůjčení ručníku 

 Poradenské služby 

 Nevyužívám 

 

 



III 

 

9. Kolik jste ochotni zaplatit za jeden vstup do fitness centra? 

 0-50 Kč 

 51-70 Kč 

 71 – 90 Kč 

 91 – 110 Kč 

 Nezáleží mi na ceně 

 

10. Které z níže uvedených finančních zvýhodnění preferujete ve fitness centru? 

 Permanentka 

 Multisport karta 

 Členství 

 Preferuji jednorázový vstup 

 

11. V kolik hodin preferujete návštěvu fitness centrum? 

 Ráno – do 9. hod. 

 Dopoledne – do 12. hod. 

 Odpoledne – do 16. hod. 

 Večer – od 17. hod. 

 Jiná odpověď ……………………………………. 

 

12. Jak daleko jste ochotni dojíždět do fitness centra od místa bydliště? 

 Do 15 minut  

 Do 30 minut 

 Do 45 minut 

 Nezáleží mi na vzdálenosti 

 

13. Jaké je Vaše místo bydliště? V případě Brno - venkov prosím napište obec a 

v případě Brno střed prosím napište městskou část.. 

 Šlapanice 

 Brno – střed ……………………………………………………. 

 Brno  - venkov …………………………………………………. 

 Jiný okres 

 

14. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

 

15. Jaký je Váš věk? 

 Méně než 15 

 15-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 50 a více 



IV 

 

 

Příloha  2: Bankovní úvěr – výpočet  

Rok Měsíc PS (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Platba (Kč) KS (Kč) 

2020 10 900 000,00 2 925,00 23 606,57 26 531,57 876 393,43 

  11 876 393,43 2 848,28 23 683,29 26 531,57 852 710,14 

  12 852 710,14 2 771,31 23 760,26 26 531,57 828 949,88 

2021 1 828 949,88 2 694,09 23 837,48 26 531,57 805 112,40 

  2 805 112,40 2 616,62 23 914,95 26 531,57 781 197,44 

  3 781 197,44 2 538,89 23 992,68 26 531,57 757 204,77 

  4 757 204,77 2 460,92 24 070,65 26 531,57 733 134,11 

  5 733 134,11 2 382,69 24 148,88 26 531,57 708 985,23 

  6 708 985,23 2 304,20 24 227,37 26 531,57 684 757,86 

  7 684 757,86 2 225,46 24 306,11 26 531,57 660 451,76 

  8 660 451,76 2 146,47 24 385,10 26 531,57 636 066,66 

  9 636 066,66 2 067,22 24 464,35 26 531,57 611 602,30 

  10 611 602,30 1 987,71 24 543,86 26 531,57 587 058,44 

  11 587 058,44 1 907,94 24 623,63 26 531,57 562 434,81 

  12 562 434,81 1 827,91 24 703,66 26 531,57 537 731,16 

2022 1 537 731,16 1 747,63 24 783,94 26 531,57 512 947,21 

  2 512 947,21 1 667,08 24 864,49 26 531,57 488 082,72 

  3 488 082,72 1 586,27 24 945,30 26 531,57 463 137,42 

  4 463 137,42 1 505,20 25 026,37 26 531,57 438 111,05 

  5 438 111,05 1 423,86 25 107,71 26 531,57 413 003,34 

  6 413 003,34 1 342,26 25 189,31 26 531,57 387 814,03 

  7 387 814,03 1 260,40 25 271,17 26 531,57 362 542,86 

  8 362 542,86 1 178,26 25 353,30 26 531,57 337 189,56 

  9 337 189,56 1 095,87 25 435,70 26 531,57 311 753,85 

  10 311 753,85 1 013,20 25 518,37 26 531,57 286 235,48 

  11 286 235,48 930,27 25 601,30 26 531,57 260 634,18 

  12 260 634,18 847,06 25 684,51 26 531,57 234 949,67 

2023 1 234 949,67 763,59 25 767,98 26 531,57 209 181,69 

  2 209 181,69 679,84 25 851,73 26 531,57 183 329,96 

  3 183 329,96 595,82 25 935,75 26 531,57 157 394,21 

  4 157 394,21 511,53 26 020,04 26 531,57 131 374,18 

  5 131 374,18 426,97 26 104,60 26 531,57 105 269,57 

  6 105 269,57 342,13 26 189,44 26 531,57 79 080,13 

  7 79 080,13 257,01 26 274,56 26 531,57 52 805,57 

  8 52 805,57 171,62 26 359,95 26 531,57 26 445,62 

  9 26 445,62 85,95 26 445,62 26 531,57 0,00 
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Příloha  3: Měsíční výdaje pro rok 2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 

 

 

 

Položka 

Leden 

(Kč) 

Únor 

(Kč) 

Březen 

(Kč) 

Duben 

(Kč) 

Květen 

(Kč) 

Červen 

(Kč) 

Červenec 

(Kč) 

Srpen 

(Kč) 

Září 

 (Kč) 

Říjen 

 (Kč) 

Listopad 

(Kč) 

Prosinec 

(Kč) 

Nájemné 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 25 280 25 280 25 280 25 280 25 280 25 280 25 280 

Inkaso 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 

Propagace 1 032 1 032 1 032 1 032 1 032 815,28 815,28 815,28 815,28 815,28 815,28 815,28 

Internet 449 449 449 449 449 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71 354,71 

Telefonní 

služby 499 499 499 499 499 394,21 394,21 394,21 394,21 394,21 394,21 394,21 

EET 642,51 642,51 642,51 642,51 642,51 531 531 531 531 531 531 531 

Mzdy 27 300 27 300 27 300 46 457 46 457 46 457 46 457 46 457 46 457 46 457 46 457 46 457 

Úroky 2 694,09 2 616,62 2 538,89 2 460,92 2 382,69 2 304,20 2 225,46 2 146,47 2 067,22 1 987,71 1 907,94 1 827,91 

ZP a SZ 

podnikatele 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 5 196 

Pojištění 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zboží a 

materiál  8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560 

 Celkem 94 112,60 89 735,13 89 657,40 108 736,43 108 658,20 97 732,40 97 653,66 97 574,67 97 495,42 97 415,91 97 336,14 97 256,11 
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Příloha  4: Měsíční rozložení příjmu v roce 2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka 

Leden 

(Kč) 

Únor 

(Kč) 

Březen 

(Kč) 

Duben 

(Kč) 

Květen 

(Kč) 

Červen 

(Kč) 

Červenec 

(Kč) 

Srpen  

(Kč) 

Září    

(Kč) 

Říjen  

(Kč) 

Listopad 

(Kč) 

Prosinec 

(Kč) 

Vstupné 116 490 116 490 238 310 238 310 238 310 99 017,50 99 016,50 99 017,00 202 563,50 202 563,50 202 563,50 202 563,50 

Prodej 

doplňků 9 600 9 600 16 800 16 800 16 800 8 160 8 160 8 160 14 280 14 280 14 280 14 280 

Pronájem 

sálu 0 2 000 3 000 4 000 4 000 3 160 2 370 2 370 4 740 4 740 5 135 5 135 

Celkem  126 090 128 090 258 110 259 110 259 110 110 337,50 109 546,50 109 547,00 221 583,50 221 583,50 221 978,50 221 978,50 
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Příloha  5: Měsíční daň na vstupu pro rok 2021 

  Červen (Kč) Červenec (Kč) Srpen (Kč) Září (Kč) Říjen (Kč) Listopad (Kč) Prosinec (Kč) 

Nájemné 21 % 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 

Inkaso 15% 900 900 900 900 900 900 900 

Inkaso 21 % 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 

Propagace 21% 216,72 216,72 216,72 216,72 216,72 216,72 216,72 

Internet 21% 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 94,29 

Telefonní služby 21% 104,79 104,79 104,79 104,79 104,79 104,79 104,79 

EET 21% 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 111,51 

Zboží a materiál 15% 600 600 600 600 600 600 600 

Zboží a materiál 21% 840 840 840 840 840 840 840 

 Celkem 10 847,31 10 847,31 10 847,31 10 847,31 10 847,31 10 847,31 10 847,31 
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Příloha  6: Měsíční daň na výstupu pro rok 2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

DPH Červen (Kč) Červenec (Kč) Srpen (Kč) Září (Kč) Říjen (Kč) Listopad (Kč) Prosinec (Kč) 

Vstupné 17 473,50 17473,5 17473,5 35746,5 35746,5 35746,5 35746,5 

Prodej doplňků 1 440 1440 1440 2520 2520 2520 2520 

Pronájem sálu 840 630 630 1260 1260 1365 1365 

Celkem  19 753,50 19543,5 19543,5 39526,5 39526,5 39631,5 39631,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Příloha  7: Plán měsíčních peněžních příjmů a výdajů roku 2021 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  

Leden 

(Kč) 

Únor 

(Kč) 

Březen 

(Kč) 

Duben 

(Kč) 

Květen 

(Kč) 

Červen 

(Kč) 

Červenec 

(Kč) 

Srpen 

(Kč) 

Září 

(Kč) 

Říjen 

(Kč) 

Listopad 

(Kč) 

Prosinec 

(Kč) 

Počáteční 

stav 99 641 87 781 82 221 206 681 312 984 419 287 387 665 346 345 305 236 376 164 427 108 473 448 

Příjmy  126 090 128 090 258 110 259 110 259 110 110 338 109 547 109 547 221 584 221 584 221 979 221 979 

Výdaje 94 113 89 735 89 657 108 736 108 658 97 732 97 654 97 575 97 495 97 416 97 336 97 256 

Rozdíl 

příjmů a 

výdajů 31 977 38 355 168 453 150 374 150 452 12 605 11 893 11 972 124 088 124 168 124 642 124 722 

Splátka 

půjčky 23 837 23 915 23 993 24 071 24 149 24 227 24 306 24 385 24 464 24 544 24 624 24 704 

Výběr 

živnostníka 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 25 000 25 000 

Úhrada 

DPH  0 0 0 0 0 0 8 906 8 696 8 696 28 679 28 679 28 784 

Konečný 

stav 

prostředků 87 781 82 221 206 681 312 984 419 287 387 665 346 345 305 236 376 164 427 108 473 448 519 682 
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Příloha  8:Ripran: Tabulka pravidla pro násobení  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

  MP SP VP 

MP MP MP SP 

SP MP SP VP 

VP SP VP VP 


