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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení fitness centra v Brně. 

V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské 

prostředí v České republice a dávají nám podklad pro zpracování analytické části. Analytická 

část této práce je věnována komplexní analýze, marketingovému průzkumu trhu a zhodnocení 

podmínek současného trhu. V závěrečné části je na základě uskutečněných analýz vytvořen 

samotný podnikatelský plán včetně všech právních náležitostí v rámci českého podnikatelského 

prostředí.  

Klíčová slova  

Podnikatelský plán, SLEPT analýza, Porterův model, McKinsey ́s 7S, SWOT analýza, finanční 

plán  

Abstract 

The subject of the thesis is to create a Business Plan for the establishment of a fitness center in 

Brno. The first part defines the theoretical background that characterizes the business 

environment in the Czech Republic and which gives us the basis for processing the analytical 

part. The analytical part of this work is devoted to complex analysis, marketing research and 

evaluation of the current market conditions. In the final part, based on the performed analyzes, 

the business plan itself is created, including all legal requirements within the Czech business 

environment. 

 

Keywords 

Business plan, SLEPT analysis, Porter model, McKinsey ́s 7S, SWOT analysis, financial plan 
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ÚVOD 

Tvarování těla prostřednictvím zdvihání závaží je známé již z antické doby, ale jako samostatný 

sport se kulturistika prosadila až koncem 19. století. Zpočátku byla rozšířena především v USA 

a do Evropy se dostala až po druhé světové válce. Mezinárodní asociace International 

Federation of Body Building (IFBB) byla založena bratry Benem a Joem Weiderovými již v 

roce 1946, uznání za oficiální sport se však kulturistika dočkala až v roce 1998. V letech 1970-

1975 byl nejvýznamnější osobou tohoto sportu Arnold Schwarzenegger, který vyhrál 6x 

nejvyšší soutěž federace IFBB tzv. Mr. Olympia. Kromě kulturistiky byl úspěšný v herec 

(Terminátor, Pumping Iron, etc.) a politik. 

Od konce 20. století lidé u nás i ve světě začínají trávit svůj volný čas sportováním. Tento 

oblíbený způsob relaxace je součástí aktivního života a zahrnuje i navštěvování fitness center. 

Jedná se o fenomén, který můžeme sledovat hlavně ve větších městech. V posledních dnech se 

trend fitness uchyluje spíše formou crossfit treninků, cvičení s vlastní vahou, joga, apod. 

Klasická forma „old school“ posiloven, ale pomalu mizí v zapomnění. 

Tato práce pracuje s tímto faktem a snaží se poukázat na měnící se trend posiloven ve větších 

městech. Dírou na trhu je v tomto ohledu klasická posilovna ve stylu 80tých let v kombinaci 

s moderními prvky posiloven, jak je známe dnes. 

 

  



 

  

11 

 

 

1. Vymezení problému cíle práce 
 

Cílem diplomové práce je vytvořit v praxi použitelný podnikatelský plán otevření posilovny, 

která nabídne kombinaci klasické podoby posilovny minulého století a nejnovější posilovací 

stroje dnešní doby. Tato kombinace se pokusí vyplnit díru na současném trhu. Podnikatelský 

plán vychází z analýzy dnešního trhu a vlastních zkušeností získaných pohybem po trhu nejen 

českém, ale i zahraničním. 

 

K vypracování tohoto plánu je nezbytné stanovit i další dílčí cíle, počínaje komplexní analýzou 

trhu, která zahrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, marketingový průzkum trhu a také 

souhrn výsledků těchto aktivit. Dalším dílčím cílem je již v rámci tvorby podnikatelského plánu 

vypracování marketingového plánu, finančního plánu, a následnou analýzu rizik z pohledu 

optimálního, reálného a pesimistického vývoje.  

 

V první části práce bude použita literární rešerše, která nám vytvoří podklad pro zpracování 

analytické části. Zde definujeme hlavní pojmy z oblasti podnikání a význam jednotlivých 

analýz.  

 

V druhé části se zaměříme na vypracování analýz k určení současného stavu na trhu. Pro rozbor 

vnějšího prostředí jsou zde využity SLEPT analýza a analýza pěti hybných sil, tedy Porterův 

model. Analýza pěti hybných sil tzv. Porterův model poslouží k analýze oborového odvětví a 

k obrazu vnitřního prostředí bude využit McKinseyho model 7S. Závěrem sestavím SWOT 

analýzu současného stavu. 

  

V závěrečné kapitole mé diplomové práce se již budu zabývat tvorbou podnikatelského plánu 

pro založení samotné posilovny. V následující části budou provedeny odhady očekávaných 

nákladů/výnosů a příjmů/výdajů zakončené finančním plánem podniku. V neposlední řadě 

zpracuji ekonomické realizace pomocí výkazu zisku a ztrát ve třech variantách – optimistická, 

pesimistická a realistická. Na závěr bude zpracována analýza rizik spojených s podnikáním v 

tomto oboru.  
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2. Teoretická východiska 
 

V této části práce jsou popsány informace o tvorbě a způsobu vypracování podnikatelského 

záměru. Také na úvod uvedu charakteristiku jednotlivých pojmů souvisejících s podnikáním, 

jako jsou podnikání a podnikatel. 

 

2.1. Podnikání 
 

„Podnikání – proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychologických a 

společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.“ 

[1] 

 

Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého 

podniku kapitál, a to vlastní, nebo vypůjčený. Velikost tohoto kapitálu je značně diferencovaná 

a závisí jak na předmětu podnikání, tak i na jeho rozsahu. [2] 

Pojem podnikání není snadné jednoznačně a jednoduše vymezit, existují obecné rysy všech 

různých pojetí termínu podnikání: 

 

• Cílevědomá činnost 

• Iniciativní kreativní přístup 

• Organizování a řízení transformačních procesů 

• Praktický přínos, užitek, přidaná hodnota 

• Převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu 

• Opakování, cyklický proces 

 

Podnikání je soustavnou činností, která je prováděná samostatně podnikatelem pod jeho 

vlastním jménem. Podnikatel za své konání bere zodpovědnost za účelem dosažení zisku. [3] 

Podnikání je tedy postaveno na základě následujících faktorů – soustavnost, samostatnost, 

vlastní jméno, vlastní odpovědnost a dosažení zisku. 
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2.2. Podnikání v ČR 

V České republice jsou podmínky živnostenského podnikání a kontrola nad jejich dodržováním 

upraveny v zákoně č. 111/2018 Sb., o živnostenském podnikání. Jak jsem již zmínil výše, zákon 

charakterizuje živnost jako "soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.” 

Subjektem může být fyzická či právnická osoba, pokud splní podmínky uložené tímto zákonem. 

Mimo jiné i odbornou způsobilost.  

Pro správné pochopení definice ještě vysvětlím jednotlivé pojmy. Živnost je:  

• Soustavná činnost – musí být vykonávána opakovaně, pravidelně a ne příležitostně.  

• Provozována samostatně – pokud podniká fyzická osoba, činní právní úkony pod svým 

jménem, v případě právnické osoby pod názvem své firmy.  

• Provozována na vlastní zodpovědnost – fyzická i právnická osoba nesou veškerá rizika 

za výsledky své činnosti.  

• Provozována za účelem dosažení zisku – podnikání musí být prováděno s cílem  

dosažení zisku, i kdyby k němu nemělo dojít. [3] 

2.3. Základní typy podnikání 

V této kapitole bude rozepsáno několik základních typů společností/forem podnikání. První 

rozdělení stanovíme na základě velikosti a hospodaření podniku. V Evropské unii jsou podniky 

rozděleny podle počtu zaměstnanců a finanční situace takto: 

• Mikropodniky – za mikropodniky jsou považovány ty, které zaměstnávají méně než 10 

osob a jejich roční obrat, nebo bilanční suma nepřesáhne 2 miliony EUR. 

• Malé podniky – podmínka, která musí být splněna v případě malých podniků, je 

zaměstnávat méně než 50 osob a roční obrat, nebo bilanční suma nesmí přesahovat 10 

milionů EUR. 

• Střední podniky – středním podnikem je ten, který zaměstnává méně než 250 osob, roční 

obrat nepřesáhne částku 50 milionů EUR, nebo bilanční suma rozvahy není větší než 40 

milionů EUR. 
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• Velké podniky – mezi velké podniky patří všechny ty, které nejsou dle výše uvedených 

parametrů zařazeny do kategorie mikropodniků, malých podniků, či středních podniků. 

[3] 

2.4. Podnikatelský plán 
 

Nejsložitější fází procesu při rozhodování o založení nového podniku je podnikatelský plán, 

který je pro využití naskytnuté příležitosti nezbytný. Podnikatelský plán je dokument, který 

pomáhá nadefinovat cíle podnikatelského záměru a jeho způsoby realizace, zároveň tvoří 

významnou součást snahy získat kapitál od bank a investorů. [4] 

 

Bývá také přirovnáván k jakémusi hernímu plánu, který obsahuje odpovědi na otázky, jako kde 

se nacházím, kam směřuji, kam se dostanu. To znamená, že podnikatel bude schopen stanovit, 

jaká suma finančních prostředků je nezbytná pro realizaci záměru a musí být čerpána z vlastních 

či cizích zdrojů. 

 

Kompletní podnikatelský plán potřebuje vycházet z několika konkrétních zásad a předpokladů. 

Jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné sestavení podnikatelského plánu, je mimo 

investiční náklady, i znalost potřebného množství zaměstnanců, včetně příslušné kvalifikace, 

kteří budou potřební na zajištění plynulé výroby. Rovněž zdroje a množství materiálu, které 

budeme potřebovat na plynulý výrobní provoz [5] 

Význam podnikatelského plánu  

O podnikatelský plán se zajímají především investoři, banky, ale i zaměstnanci a zákazníci. 

Musí být tedy zpracován komplexně, aby dokázal přitáhnout pozornost a zájem každého z nich. 

Takový podnikatelský plán musí splnit dvě hlavní úlohy:  

Interní – která slouží po podnikatele jako základ řízení firmy, nástroj analýzy a následného 

vymezení záměru a strategie. Při stanovení dosažitelných cílů slouží podnikatelský plán i jako 

nástroj pro posouzení realizace budoucích změn a jejich ekonomické smysluplnosti.  

Externí – jenž vystupuje jako nástroj vnější komunikace, pomáhá hledat potenciální investory 

a věřitele. Podnikatelský plán by tedy měl sloužit k sehnání potřebného rizikového kapitálu. [5] 
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Požadavky na podnikatelský plán 

Podnikatelský plán by měl zpracovat sám podnikatel, i když je přípustné, ne-li žádané, aby se 

při jeho přípravě radil s jinými osobami, jako jsou právníci, účetní, marketéři či specialisté z 

oboru. Při rozhodování, zda najmout konzultanta, by měl však podnikatel zvážit své vlastní 

schopnosti. Systematičnost podnikatelského plánu je tak nutná a zakládá se na těchto 

formálních požadavcích. Podnikatelský plán by měl být: 

• srozumitelný – jednoduchý, přehledný, podložený správnými čísly 

• logický – podložený fakty, grafické vyjádření časového průběhu 

• uváženě stručný – stručný, ale faktický  

• pravdivý a reálný 

• respektovat riziko – pro důvěryhodnost záměru je důležitá identifikace potenciálních 

rizik [1] 

2.5. Podnikatel 
Podnikatelem podle Zákona č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon) je: 

 

a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

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

předpisu“. 

 

Podnikatelem, tak jako ho známe dnes, je jednotlivec, který se rozhodl uplatnit svoje psychické 

a fyzické schopnosti v podnikatelském prostředí. Odbornost, tvořivost, odvaha a iniciativa jsou 

vlastnostmi, které mu umožňují najít příčiny nerovnováhy na trhu a zároveň včas rozpoznat 

podnikatelské příležitosti. Tyto vlastnosti můžeme tedy označit jako základ úspěchu. [5] 
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2.6. Podnik 
Podnik lze chápat jako právní subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve statky 

(výstupy). Jinými slovy lze podnik nazvat jako seskupení výrobních činitelů, které směřuje k 

dosažení zisku. Cílem podniku je uspokojovat potřeby zákazníků a majiteli poskytovat příjem. 

Jedná se o uspořádaný soubor prostředků, práv, zdrojů a jiných majetkových náležitostí 

(vlastních nebo pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelské činnosti. 

Dle obchodního zákoníku je podnik soubor hmotných (stroje, haly, materiál), jakož i 

nehmotných (software, licence, patenty) a osobních (zaměstnanci a zaměstnavatelé) složek 

podnikání. [6] 

2.7. Životní cyklus podniku 

Životním cyklem podniku prochází každá firma, ať větší či menší a je to určitá stádie vývoje za 

dobu své existence. Jedním z nejznámějších modelů je model, jehož autory jsou Danny Miller 

a Peter Friesen. 

Model se skládá z pěti fází:  

Fáze založení – zde existují pouze výdaje, podnik spotřebovává investice,  

Fáze růstu – podnik už generuje příjem, ale výdaje převyšují tyto příjmy,  

Fáze stabilizace – podnik již generuje zisk, jelikož příjmy jsou vyšší jak výdaje,  

Fáze krize – příjmy klesají pod úroveň výdajů, podnik je ve ztrátě, 

Fáze zániku – podnik se nedokáže dostat přes krizi, podnik zaniká. [3] 

2.8. Podnikatelský záměr 
Podnikatelský záměr neboli plán, se používá nejen jako nástroj plánování, ale i jako prostředek 

ke kontrole. Na konci každého roku se srovnávají plánované údaje se skutečnými a z čehož pak 

vyplývá, jakých cílů bylo dosaženo, popřípadě, kdy a kde došlo k odchylkám. Touto každoroční 

kontrolou získá vedení poznatky o tom, kolik času a kapitálu které aktivity vyžadují a nakolik 

realisticky byly plánované hodnoty stanoveny. [7]   
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Chceme-li vytvořit správný a účinný podnikatelský záměr, plán se všemi potřebnými 

náležitostmi, měl by obsahovat správné a pravdivé informace. Z historického hlediska je 

dokázáno, že více jak polovina podniků do deseti let zkrachuje tím, že si nedostatečně naplánuje 

důležité věci. Podnikání je tvrdý oříšek, proto je dobře sestavený a pravidelně opravovaný 

podnikatelský plán je zároveň možná tím nejlepším možným návrhem na financování podniku. 

Na druhou stranu je důležitý i fakt, že bez podnikatelského plánu nelze získat finance. [7]   

 

Dalším krokem k úspěšnosti podnikatelského záměru, je existence dostatečně velkého trhu 

produkt, nebo služba musí mít jasný cíl a prospěch pro zákazníka a jistou výhodu oproti 

konkurenci. Jak již bylo zmíněno, záměr by měl být realistický, přesvědčivý a srozumitelný 

proto, abychom mohli požádat o kapitál jakéhokoliv investora či banku. Podnikatelský plán 

obsahuje odpovědi na otázky typu: kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. 

 

Pro stanovení „Kde jsme nyní?“ je třeba popsat: 

• podnik (právní formu, organizační strukturu), 

• klíčové pracovníky, 

• prostředí podnikání (SLEPTE). 

 

Odpovědí na otázku „Kam chceme jít?“ je stanovení cílů a strategie podniku. Cíle jsou žádoucí 

budoucí stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou 

cestou budou cíle dosaženy. 

 

Rozpracování otázky „Jak se tam chceme dostat?“ vypadá takto: 

• finanční plán, 

• návrh řízení finančních, lidských a materiálových zdrojů, 

• marketingový plán  

 

Pokud má podnikatelský plán uspět, to znamená získat peníze, musí dokázat přesvědčit 

každého, kdo ho bude číst, že splňuje čtyři hlavní podmínky: 

• existuje dostatečně velký trh, 

• řídící pracovníci podniku budou schopní a výkonní, 

• výrobek nebo služba jsou kvalitní, 
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• poskytnuté finance budou stačit na pokrytí požadavků včetně rozumné výše 

nepředvídaných vydání. [7] 

 

Struktura podnikatelského záměru 

Před vypracováním podnikatelského záměru je nutné nejdříve zvolit vhodnou strukturu, 

podle níž budeme postupovat. Osnovu záměru je proto nutné upravit podle podmínek firmy 

a výrobku, ale za podmínky, že se dodrží závazné body osnovy. Osnova podnikatelského 

plánu od autorů Koráb, Peterka a Režňáková vypadá takto: 

 

• titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, 

• exekutivní souhrn se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 

záměru. Exekutivní souhrn je stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů 

podnikatelského plánu, které zahrnuje název společnosti, právní formu, kontaktní 

osoby, cíle firmy atd., 

• popis podniku obsahuje informace o velikosti a jeho záměru. Měl by obsahovat 

pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, dále se v něm definují základní 

informace o podniku, výrobku, aj., 

• analýza trhu spočívá v analyzování vnitřních a vnějších podmínek a využití 

některých doporučovaných analytických nástrojů (SWOT, PESTE, Porterův model 

konkurenčních sil), 

• výrobní plán, 

• marketingový plán musí objasňovat způsob, jakým budou výrobky nebo služby 

distribuované, oceňované a propagované. Jeho součástí by měla být SWOT analýza, 

odhady objemu služeb společně s rentabilitou podniku. Jedná se o takzvaný model 

4P, který je součástí marketingového mixu. 

• operační plán (zdroje, organizace, výroba, technologie), 

• lidské zdroje (management, zaměstnanci apod.), 

• finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 

objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako 

celek, 
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• hodnocení rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze slabých stránek 

marketingu, výroby či manažerského týmu nebo technologického vývoje. Tato 

rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich eliminaci. 

• Přílohy neboli podpůrná dokumentace uvádí informativní materiály, které nelze 

začlenit do samotného textu podnikatelského plánu. [7] 

 

2.9. Právní formy podnikání 

Každá osoba, která se rozhodne vstoupit do světa podnikání, se musí rozhodnout a zvolit si 

konkrétní právní formu podnikání. Rozlišujeme dva základní typy podnikání, a sice podnikání 

fyzických osob a podnikání právnických osob. Fyzická osoba je člověk, který skutečně existuje, 

zatímco právnická osoba je nově vzniklý subjekt, který bývá označen obchodním jménem. Za 

právnickou osobu jedná vybraný člověk nebo lidé, kteří ji zastupují v právních vztazích. [8] 

Podnikatel se rozhoduje, jakou formu podnikání zvolit na základě několika faktorů:  

• rozsah a druh ručení,  

• množství zakladatelů,  

• požadavky na základní kapitál,  

• administrativní náležitosti spojené se založením podniku a s tím související náklady,  

• možnosti financování,  

• zatížení spojená s daňovými výdaji. [8] 

2.10. Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby podnikají na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský zákon (Zákon 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) charakterizuje živnost 

následovně:  

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.”  

Výhodou podnikání se živnostenským oprávněním lze zmínit poměrnou volnost spojenou s 

právními povinnostmi. Dále mezi výhody lze řadit, že podnikatel nepotřebuje vkládat vysoký 
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základní kapitál. Jako nevýhodu může být vnímán fakt, že při žádosti o úvěr nedostane 

živnostník stejně výhodné podmínky jako právní subjekt. Hlavní nevýhodou podnikání se 

živnostenským oprávněním je ručení veškerým svým majetkem. [8] 

Rozlišujeme mezi živnostmi ohlašovacími a koncesovanými. Ohlašovací živnosti mohou být 

provozovány na základě splnění stanovených podmínek a na základě ohlášení. Ohlašovací 

živnosti se dále rozdělují na živnosti řemeslné, volné a vázané. K provozování koncesované 

živnosti je zapotřebí vlastnit koncesi.  

2.11. Podnikání právnických osob 

Právnickou osobu chápeme jako nově vytvořený subjekt zapsaný v obchodním rejstříku. 

Obchodními korporacemi rozumíme obchodní společnosti a družstva. Obchodní společnosti 

můžeme dělit na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným, akciovou společnost, evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení. Do družstev spadá družstvo a evropská družstevní společnost. (13)  

Veřejná obchodní společnost  

Jedná se o společnost alespoň dvou osob, které se účastní na podnikání nebo správě majetku. 

Osoby, které podnikají v této společnosti, ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně.  

Komanditní společnost  

V komanditní společnosti vystupuje alespoň jeden společník, který ručí za její dluhy omezeně, 

tzv. komanditista a alespoň jeden společník, který ručí neomezeně, tzv. komplementář. 

Komanditista ručí za dluhy společnosti do výše svého nesplaceného vkladu dle zápisu v 

obchodním rejstříku.  [9] 

Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti. Tato společnost může být 

založena jedním či více společníky. Minimální výše vkladu každého společníka je 1 Kč. Každý 

společník ručí za závazky do výše nesplacených vkladů. Společnost vzniká dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. Společník může zasahovat do rozhodování společnosti úměrně 
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obchodnímu podílu tedy dle procentního vyjádření úrovně vkladu ve vztahu k základnímu 

kapitálu. [9] 

Akciová společnost  

Základní kapitál této společnosti je tvořen akciemi, tedy reálnými cennými papíry, které 

představují vlastnické podíly. Společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. 

Osoby, které vlastní podíly se nazývají akcionáři, a mají nárok na dividendy, neboli podíl na 

zisku, který je dán podílem vlastněných akcií. Výše základního kapitálu akciové společnosti je 

alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 eur.  

Družstva  

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací, ve znění pozdějších předpisů, charakterizuje 

družstvo takto: „Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 

vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání” [9] 

Pro založení družstva je potřeba nejméně 3 členů a obsahuje označení „družstvo”.  

2.12. Analýza SLEPT 
 

SLEPT analýza se používá ke zjištění, jak se bude vyvíjet vnější okolí podniku. Název 

„SLEPT“ je tvořen počátečními písmeny anglických slov: social, legal, economic, political, 

technological. Analýza SLEPT mapuje makroprostředí, rozebírá aktuální podmínky a trendy v 

následujících pěti oblastech: 

 

Sociální faktory – zahrnuje demografické ukazatele, jako je věková struktura obyvatelstva, 

velikost populace. Součástí je také míra nezaměstnanosti nebo životní úroveň. Tyto faktory 

určují chování spotřebitelů. 

 

Legislativní faktory – jedná se o vyhlášky, zákony a normy, kterými se podnik musí řídit. 

 

Ekonomické faktory – mezi nejdůležitější faktory patří míra inflace a úrokové sazby. Jedná se 

o proměnlivé ukazatele, v případě růstu ekonomiky, je to pozitivní fakt i pro podnik. 
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Politické faktory – mají pro podnik buď kladný, ale i negativní vliv, nejdůležitějším ukazatelem 

v tomto sektoru je politická stabilita, která může ovlivnit cíle a celkový chod podniku. 

 

Technologické faktory – společnost sleduje nejnovější technologické trendy, které jsou 

dostupné pro její obor podnikání (Blažková, 2007). 

 

Sociálně-kulturní faktory 

Jsou často rozhodujícím faktorem o úspěchu či neúspěchu. Rozdělování důchodů, vývoj životní 

úrovně, zdravotní stav populace, kulturu, hodnoty a míry vzdělanosti společnosti patří mezi 

demografický vývoj společnosti. Jednoduše je možné říci, že všechny tyto faktory souvisí s 

lidským faktorem v okolí podniku. Sociálně-kulturní faktory souvisí s obecným (vnějším) 

prostředím, proto se jedná především s lidmi, kteří nemají v současné chvíli přímý vliv na 

podnik. Je to však důležitý faktor pro společnost, který je třeba sledovat při vstupu do dané 

oblasti, tak po celou dobu trvání. Hodnotí se především: životní styl, životní úroveň, 

demografické faktory, či náboženské faktory. Dále můžeme do sociálních faktorů také zahrnout 

společensko-politický systém, postoje lidí (zákazníků, konkurentů, dodavatelů) a hodnotové 

stupnice. 

 

Legislativní faktory 

Stát je tvůrcem zákonů, což vymezuje pravidla hry pro činnosti podniku a tím ovlivňuje 

ekonomiku. Soubor obecně závazných právních norem se nazývá právní předpis, který je 

součástí právního řádu. Zde patří jak zákony tak nařízení. Zákon je vždy nadřazen vyhláškám 

a nařízením. 

Státní orgány ovlivňují ekonomiku kontrolními orgány, jakými jsou Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, Úřad na ochranu spotřebitele nebo Český telekomunikační úřad. Další 

funkcí státu je tvorba hospodářské politiky, která například může podporovat malé podniky, 

export či výzkum. 

 

Ekonomické faktory 

Nejdůležitější makroekonomické faktory, které musí podnik sledovat a analyzovat patří 

hospodářské cykly naší i světové ekonomice a míru inflace. Další důležitý faktor je vývoj HDP, 

úrokové sazby, míru nezaměstnanosti, kurzy měn, průměrné mzdy, daně a jejich vývoj apod. 

Nelze obecně určit, které výše zmíněné faktory nejvíce postihují konkrétní podniky. 
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Je potřeba získávat informace a zkoumat vždy podle konkrétního podniku. Obecně platí, že co 

může mít vliv na náš podnik, jiný podnik ohrozit nemusí. 

 

Politické a právní faktory 

Politické a právní prostředí jsou základními faktory, které firma musí respektovat, a díky 

kterému rozhoduje o tom, zda vstoupí na daný trh a jakou formu zvolí. Obvykle jsou nejvíce 

zkoumány tyto faktory: politická stabilita, politický systém, korupční prostředí, právní úprava 

podnikání, daňový systém, podmínky pro zaměstnávání apod. 

Právo je již vytvořeno a je vymahatelné státními zařízeními. Do těchto právních faktorů patří 

především zákony a nařízení. 

Za jeho porušení hrozí porušiteli sankce či pokuta. Proto je důležité, aby si firma vždy získala 

veškeré právní předpisy týkající se jeho podnikání. 

 

Technologické faktory 

Technologický pokrok je dalším důležitým faktorem při úspěšném podnikání. Díky 

technickému rozvoji roste životní úroveň, zjednodušují se pracovní postupy apod.. Pokud 

podnik získá možnost využití technologického pokroku, má možnost ji uplatnit při zvyšování 

efektivity, kontroly, rozvoje a zisků. Měl by proto reagovat na důležité a významné inovace, či 

technologické změny. Bez provedení nutných inovací není možné udržet konkurenceschopnost 

podniku na příslušné úrovni a tím se pak podnik stává vytlačitelným z trhu. 

Příkladem mohou být nové komunikační technologie, které mohou usnadnit komunikaci jak se 

zaměstnanci, zákazníky, dodavateli i odběrateli tak při distribuci. Nové technologie mohou také 

pozitivně ovlivňovat podmínky práce, ekologie, zvyšovat bezpečnost. (Hanzelková, 2013). 

 

2.13. Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pro analýzu oborového okolí firmy použijeme nástroj Porterova modelu pěti konkurenčních sil. 

Ten hodnotí konkurenci v odvětví, obchodní sílu odběratelů a dodavatelů, faktor vstupu nové 
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konkurence a faktor hrozby substitutů na našem trhu. [10] Jednotlivé faktory můžeme rozčlenit 

na dílčí faktory: 

Konkurenci v odvětví lze hodnotit dle: 

• Počtu konkurentů a jejich konkurenceschopnosti 

• Vývoje odvětví 

• Velikosti fixních nákladů 

• Diferenciace konkurentů, výrobků a služeb 

• Velikosti přírůstků pro rozšiřování kapacit 

• Nákladů odchodu z odvětví 

• Charakteru konkurence 

• Rozšíření konkurence v oblasti 

Vstup nové konkurence do odvětví lze hodnotit dle: 

• Velikosti úspor z rozsahu 

• Kapitálové a technologické náročnosti vstupu do odvětví 

• Přístupu k pracovní síle, energiím a surovinám, 

• Konkurenceschopnosti již existujících konkurentů 

• Loajalita zákazníků stávající konkurence 

Obrázek 1: Porterův model pěti sil (zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Vládní politika 

• Vývoj odvětví po vstupu nové firmy 

Faktor odběratelů – zákazníků lze hodnotit dle: 

• Počtu významných zákazníků 

• Významu výrobku či služby pro zákazníky 

• Náklady přechodu ke konkurenci 

• Ziskovosti zákazníka 

Faktor dodavatelů lze hodnotit dle: 

• Počtu významných dodavatelů 

• Existence substitutů a jejich vliv na dodavatele 

• Významu zákazníků pro dodavatele 

• Vlivu vstupu nových dodavatelů do odvětví 

• Organizovanosti pracovní síly v odvětví 

Faktor hrozby substitutů lze hodnotit dle: 

• Množství stávajících substitutů na konkrétním trhu 

• Konkurence v odvětví substitutů 

• Potenciální hrozby substitutů v budoucnosti 

• Vývoje cen substitutů 
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2.14. McKinsey 7S 
Definice modelu 7S firmy McKinsey je analýza sedmi klíčových faktorů úspěchu vyskytujících 

se ve vnitřním prostředí každé firmy. Jedná se o strukturu (Structure), systémy (Systems), 

strategii (Strategy), schopnosti (Skills), styl magementu (Style), zaměstnanci (Staff) a sdílené 

hodnoty (Shared Values). Model vychází z předpokladu, že všechny tyto faktory jsou navzájem 

částečně propojené, a že změna jednoho faktoru ovlivní všechny ostatní. [10] 

 

Jednotlivé faktory lze charakterizovat následovně: 

 

• Struktura vystihuje organizační schéma společnosti a hierarchické postavení 

zúčastněných osob. 

• Systémy popisují vzájemná propojení informačních toků a činností odrazujících 

podnikatelskou aktivitu podniku. 

• Strategie zpřehledňuje aktivity, které zajišťují podniku udržitelnou konkurenční 

výhodu, zlepšují pozici vůči zákazníkům a vyznačují se promyšlenou alokací zdrojů. 

• Schopnosti ukazují, čím podnik disponuje, jaké má firma návyky, či jaké má firma 

know-how. 

Obrázek 2: McKinsey 7S (zdroj: Vlastní zpracování) 
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• Styl řízení managementu charakterizuje styl řízení firmy, kam je upřena pozornost, jaké 

má management priority, nebo jaké prostředky podnik využívá, aby plnil svou úlohu na 

trhu. 

• Zaměstnanci – tento faktor zpřehledňuje klíčové zaměstnance firmy, poukazuje, jaké 

tvoří týmy, a zaměřuje se i na vedení. 

• Sdílenými hodnotami jsou pro firmu firemní hodnoty, kultura, cíle, koncept, poslání, a 

jež jsou sdílené skrze celou firmu a na jejichž základě jsou zaměstnanci oceňováni. 

 

2.15. SWOT analýza 

Analýza SWOT shrnuje výstupy zpracovaných analýz do přehledné matice, kde jsou zobrazeny 

silné stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) jako vnitřní faktory podniku a následně 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) jako faktory vnějšího prostředí. Z počátečních 

písmen anglických názvů tak dostaneme zkratku SWOT. [10]  

Pro správné vypracování SWOT analýzy je důležité dodržet určitý postup a držet se 

následujících zásad:  

• Vypracování analýzy s ohledem na účel, pro který je zpracována  

• Zaměření na podstatná fakta a jevy  

• Zajištění objektivnosti a vyvarování se subjektivních názorů podílených subjektů  

• Síla jednotlivých faktorů by měla být hodnocená dle jejich významu  

SWOT analýza hodnotí interní (silné a slabé stránky podniku) a externí vlivy (příležitosti a 

hrozby). [11] 

 

Obrázek 3: tabulka SWOT analýzy (zdroj: Vlastní zpracování) 
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Silné stránky (Strenghts)  

Zobrazují stránky podniku, které jsou vůči konkurenci na vyšší úrovni, nebo které jsou oproti 

konkurenci jedinečné. Důležité je tyto silné stránky identifikovat, zhodnotit, maximálně využít 

ve prospěch našeho podniku.  

Slabé stránky (Weaknesses)  

Podnik si musí uvědomit, že existují i slabé stránky. Důležitým faktorem je připustit si, že i 

přestože podnik vyniká, neznamená to, že konkurence nemůže být v této oblasti lepší.  

Příležitosti (Opportunities)  

Příležitostí může podnik využít ve vlastní prospěch správným aplikováním silných stránek. Je 

potřeba odhalit příležitosti, které jsou pro podnik zajímavé a u kterých je vysoká 

pravděpodobnost, že pomohou podniku k úspěchu. Ne vždy se cíle podniku shodují s 

příležitostmi v odvětví, proto i příležitosti s sebou nesou jisté riziko.  

Hrozby (Threats)  

Hrozby vyskytující se v dané oblasti podnikání je potřeba identifikovat, kvantifikovat a poté 

roztřídit dle pravděpodobnosti výskytu a dopadu na fungování podniku. Hrozby s nejvyššími 

hodnotami je potřeba eliminovat na akceptovatelnou hodnotu pro podnik. V případě, že se 

hrozby vyskytnou, je potřeba vytvořit plány, které budou eliminovat dopad těchto rizik. [11] 

2.16. Marektingový plán 

Cílem marketingového plánu je především zlepšit obchodní výsledky podniku, a to pomocí 

marketingových aktivit. Marketingový plán by měl být součástí podnikatelského záměru. Tento 

plán určí, jakým způsobem bude produkt či poskytovaná služba distribuována, oceněna a 

propagována. Slouží také ke koordinaci činností, které vedou k dosažení stanovených 

podnikatelských cílů. [11] 
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2.17. Marektingový mix 

Marketingový mix chápeme jako nástroj, který nám poskytuje informace o produktu, ceně, 

distribuci a propagaci. Prostřednictvím marketingového mixu může podnik upravovat nabídku 

výrobků a poskytovaných služeb dle přání zákazníků na trhu.  

Za autora marketingového mixu je považován Neil H. Borden, který v roce 1964 vypracoval 

možné pojetí marketingového mixu a přirovnal ho ke „cake-mixu”. Toto přirovnání zvolil, 

protože je nutné, aby byly respektovány veškeré vazby jednotlivých nástrojů, které se využívají 

jako celek, nikoliv samostatně jako jeden nástroj. Marketingový mix je také znám jako „4P”. 

[11] 

Produkt (product)  

Produktem rozumíme veškeré služby a výrobky, které firma nabízí na trhu. Účelem produktu 

je uspokojit potřeby či přání zákazníků. O produktu můžeme smýšlet ve třech úrovních. První 

myšlenkou by mělo být, co kupující doopravdy chce. Tato prvotní myšlenka je jádrem 

celkového produktu. Zákazníci pohlížejí na produkt či službu jako na naději, kterou jim firmy 

nabízejí. Další úroveň je vlastní produkt. Vlastní produkt je odrazem kvality, funkce, designu, 

názvu a balení. Tyto charakteristiky poskytují přínosy produktu. A nakonec vznikne rozšířený 

produkt. Zákazníkům nabízí firma něco navíc nad rámec funkčnosti daného produktu. Jedná se 

o doplňkové služby, které mohou zákazníkovi usnadnit používání produktu. Každá firma k 

výrobku či službě nabízí rozdílné doplňkové služby, může se jednat např. o servis, záruku, 

návod na použití atd. Zákazníci vnímají produkt, jako ucelený balíček, který uspokojuje jejich 

potřebu. Pokud firma zákazníkovi nabídne pouze základní produkt, bez dalších přínosů či 

služeb, tento produkt může být odsouzen k zániku, neboť zákazníci budou kupovat produkt u 

jiných firem, kde jim za podobný obnos přinese produkt více uspokojení a dá se říci, že i větší 

bezstarostnost. [11] 

Cena (price) 

Stanovení ceny výrobků a služeb je obvykle považováno za nejsložitější prvek marketignového 

mixu, neboť je obtížné předem odhadovat, jakým způsobem budou stanovenou cenu vnímat 

zákazníci či konkurenti. Zároveň musí být cena navržena tak, aby podnik dosahoval 

požadované rentability a výkonnosti, aby bylo dosahováno stanovených podnikatelských cílů.  
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Metody tvorby cen: 

• Nákladově orientovaná metoda - jedná se o nejčastěji používanou metodu pro svou 

jednoduchost a snadnou dostupnost potřebných materiálů, rozlišujeme zde fixní a 

variabilní náklady, které jsou součástí bodu zvratu. 

• Poptávkově orientovaná metoda - spočívá v odhadu objemu prodeje v závislosti na výši 

ceny, základem je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké 

poptávce. Ceny jsou založeny na hodnotě, která je přípustná pro zákazníka. 

• Metoda odrážející se od cen konkurence - vytvořena na základě přiblížení konkurence, 

cena je samozřejmě vyšší než náklady. 

• Metoda stanovení ceny z marketingového cíle firmy - tvorba ceny je v souladu s cílem 

podniku např. maximální zisk, maximální objem. 

• Metoda stanovení ceny na základě vnímané hodnoty - hlavní faktor je hodnota výrobku, 

jak ji vnímá zákazník. Výrobky jsou vyhotoveny pro přesně vymezený segment trhu. 

Důležitým faktorem je zde znalost psychologie zákazníka. [11] 

Místo (place) 

Hlavním úkolem distribuce je prodej produktu, včetně obstarání odpovídajících služeb pro 

produkt a komunikace o produktu. Distribuční strategie vychází z podnikatelské strategie a 

hledá spojení mezi výrobcem a zákazníkem. 

Součástí distribuce jsou procesy jako např. přeprava, skladování, řízení zásob, dále změny 

vlastnických vztahů a další podpůrné činnosti jako pojištění, úvěrování, sběr marketingových 

informací. 

Distribuční síť je tvořena třemi skupinami. Jedná se o výrobce, distributory a další podniky, 

které se podílejí na výkonu. [11] 

Propagace (promotion) 

Podpora prodeje je nejviditelnějším prvkem marketingového mixu. Prostřednictvím 

marketingové komunikace se firmy snaží informovat, přesvědčovat a ovlivňovat zákazníky o 

produktech, které nabízejí. Jedná se o přímé a nepřímé stimulování prodeje. Marketingová 

komunikace umožňuje zákazníkům spojit si výrobek či službu s jinými lidmi, zážitky, věcmi 
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apod. Proto můžeme říci, že marketingová komunikace přispívá k hodnotě značky produktu. 

Do této skupiny nespadá pouze reklama, která se nám při pojmu propagace vybaví, ale součástí 

propagace jsou i podpora prodeje, public relations (vztahy s veřejností), osobní prodej, přímý 

marketing, události a zážitky, ústní šíření, interaktivní marketing. [11] 

2.18. Ukazatele finanční analýzy 

Finanční analýza společnosti je metoda hodnocení finančního hospodaření společnosti. 

Tato metoda analyzuje získaná data, navzájem je mezi sebou porovnává a vyhodnocuje, 

hledá mezi daty souvislosti a určuje se jejich budoucí vývoj.  

Ukazatelé rentability 

Rentabilita měří schopnost podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím 

investovaného kapitálu. Ukazatelé rentability udávají, kolik korun zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele.  

ROA – ukazatel rentability celkových aktiv je klíčový ukazatel, protože porovnává zisk s 

celkovými aktivy investovanými do společnosti bez ohledu na to, zda jsou financovány z 

cizích nebo vlastních zdrojů. 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu měří, kolik čistého zisku připadá na jednu 

korunu vlastního kapitálu. 

ROS – ukazatel rentability tržeb zobrazuje vztah zisku k tržbám. Informuje, kolik zisku 

dokáže podnik vyprodukovat z jedné koruny tržeb. [10] 

2.19. Zdroje financování podnikatelského záměru 

U podnikatelského záměru je důležité si ujasnit, jaké finanční prostředky budou potřeba pro náš 

podnikatelský záměr. Dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, 

zatímco krátkodobý majetek by měl být financován naopak krátkodobými zdroji. 

Rozlišujeme dva druhy finančních prostředků, a to interní a externí. Interní zdroje si podnik 

vytváří sám na základě činnosti podniku, zatímco externí zdroje jsou podniku nabízeny zvenčí. 
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Mezi interní zdroje financování řadíme např. nerozdělený zisk, odpisy a mezi externí zdroje 

řadíme např. úvěry, vklady vlastníků, emise obligací apod.  

2.19.1. Interní zdroje financování 

Součástí interních zdrojů financování je zisk, odpisy, nerozdělený zisk z minulých let nebo také 

dlouhodobé finanční rezervy. Tento druh financování je také označován jako samofinancování. 

[10] 

Mezi výhody samofinancování patří: 

• nenavyšuje se počet vlastníků 

• u akciových společností nevyvolává náklady na emisi cenných papírů, 

• snižuje finanční riziko podniku. 

Zdroje, které jsou vytvořené samofinancováním, je možné využít i na financování rizikovějších 

projektů. Hlavní nevýhodou samofinancování jsou vyšší náklady kapitálu u nerozděleného 

zisku než u cizích zdrojů financování. [10] 

Zisk 

Zisk představuje důležitý zdroj financování. Nepoužitý zisk, který nebude použit na výplatu 

podílů či tvorbu fondů ze zisku, můžeme využít na financování podniku. [10] 

Odpisy 

Odpisy vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku a účtují se do nákladů. Jedná se o daňově 

uznatelné náklady, protože jsme nemuseli na ně vynaložit peněžní prostředky, řadí se do 

interních zdrojů financování. [10] 

Ostatní interní zdroje 

Do ostatních interních zdrojů financování můžeme řadit např. prodej nepotřebného majetku, 

který podnik vlastní. [10] 
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2.19.2. Vnější zdroje financování 

Externí zdroje financování představují pro podnik rychlejší způsob získání potřebných 

prostředků. Prostřednictvím externích zdrojů do podniku pronikají noví věřitelé či společníci, 

kteří mohou ovlivnit budoucí vývoj podniku. [10] 

Mezi externí zdroje patří např. bankovní úvěry. Bankovní úvěry rozlišujeme na krátkodobé a 

dlouhodobé. Krátkodobé bankovní úvěry jsou využity v podniku pro financování provozního 

kapitálu. U těchto úvěrů banka nevyžaduje podnikatelský záměr a vystačí si přehledem 

peněžních toků za 1 rok. U dlouhodobých bankovních úvěrů je vyžadováno ručení 

dlouhodobým majetkem nebo třetí osobou. Všechny bankovní úvěry mají společné znaky jako 

je úročení, návratnost a zajištění návratnosti. Úrok je cena za půjčené peněžní prostředky a 

splácí se v pravidelných intervalech. Úroková sazba může být fixní nebo proměnná. Návratnost 

znamená, že splácení úvěru je stanoveno v předem domluvené lhůtě. Zajištění návratnosti je 

forma ručení v případě neschopnosti splácet bankovní úvěr. [10] 

Dalším externím zdrojem financování je leasing. Leasing je určitá forma pronájmu. Toto 

financování je využíváno z důvodu jak úspor hotovostních prostředků, tak i daňových úspor, 

jelikož poplatky jsou daňově uznatelným nákladem. Prostřednictvím leasingu může nájemce 

využívat majetek, který zůstává majetkem leasingové společnosti. Podnik neboli nájemce platí 

stanovenou finanční náhradu po předem stanovenou dobu. Leasing dělíme na operativní leasing 

a finanční leasing. [10] 

Operativní leasing se nejčastěji využívá k pronájmu věcí, které bychom nevyužili po celou dobu 

jejich životnosti. Koupí těchto věcí bychom zbytečně vázali finanční prostředky, které bychom 

nejspíš ani nevyužili. Po skončení operativního leasingu se pronajatá věc vrací zpět 

pronajímateli, tedy leasingové společnosti, která je po celou dobu vlastníkem věci. [10] 

Finanční leasing se obvykle využívá k pořízení majetku, který máme v plánu využívat delší 

časový horizont. Podstatou finančního leasingu je pořízení dlouhodobého majetku s následnou 

možností odkoupení po uplynutí doby nájmu. Mezi výhody se řadí rychlejší způsob odpisování, 

než u jiných forem pořízení majetku, splátky jsou daňově uznatelné. Jako nevýhoda se může 

zdát, že podnik získává do vlastnictví téměř odepsaný majetek, čímž ztrácí výhodu odpisů. 

Další nevýhoda je, že k pořizovací ceně podnik zaplatí ještě marži neboli koeficient navýšení a 

podnik se stává vlastníkem majetku až do ukončení leasingové smlouvy. [10] 
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Rizikový kapitál neboli Venture kapitál se investuje nejčastěji do začínajících a rostoucích 

firem. Cílem je co nejvyšší zhodnocení investice, před plánovaným výstupem z podniku, který 

se provede prodejem podílu dalšímu investorovi nebo původnímu majiteli. Rizikový kapitál se 

nazývá, jelikož se jedná o investice do začínajících firem a neprověřených projektů. [10] 

Subjekty na trhu rizikového kapitálu jsou business angels, neboli obchodní andělé. Jedná se o 

fyzické osoby, které v životě byly úspěšnými podnikateli či manažery. Hlavním cílem je 

pomoci malým a středním podnikům nejen finančními prostředky, ale i svými zkušenostmi s 

řízením společností a zároveň zhodnotit svůj kapitál. [10] 

Investoři jsou také jednou z možností externích zdrojů financování. Investor prostřednictvím 

svých investovaných prostředků navýší kapitál podniku. Tímto krokem se stává 

spoluvlastníkem podniku a tato role s sebou nese také podnikatelské riziko. Snahou investorů 

je co nejvyšší zvýšení hodnoty podniku a tím i svého podílu. Investoři požadují stanovení podílu 

v podniku, účast na dozorčích a správních orgánech podniku, možnost odprodeje svého podílu 

při výstupu. [10] 

2.20. Identifikace a kvantifikace rizik  

Rizika můžeme dělit na interní a externí. Externí rizika nemůže podnik ovlivnit, ale interní 

rizika jsou spojena s realizací projektu a podnik je může ovlivňovat. Možnost jak identifikovat 

rizika je provedení SWOT analýzy, která odhalí hrozby a rizika. Na tyto hrozby a rizika je 

možné sestavit plán, který eliminuje hrozby a rizika.  

Když má podnik k dispozici údaje o rizicích, může rizika zhodnotit a přiřadit jim hodnoty: síla 

dopadu na podnik (váha rizika) - úroveň pravděpodobnosti výskytu - výsledná závažnost. 

Dále se zachycují všechny hodnoty a následně je možné rizika seřadit dle závažnosti od 

nejnebezpečnějšího po nejméně významné. Podnik využívá hranice přijatelnosti rizika a poté 

se může zabývat pouze riziky, které se nacházejí za touto hranicí. Je nutné, aby podnik 

vypracoval plán, který bude mít za úkol snížit kritická rizika pod přijatelnou hranici a tento plán 

aplikovat či ho mít k dispozici, v případě, že riziko nastane. Rizika je vhodné monitorovat a 

kontrolovat vliv aplikovaných opatření na snížení hodnot rizik. [14] 
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Analýza rizik obvykle zahrnuje:  

• identifikaci aktiv, což je vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní,  

• stanovení hodnoty aktiv,  

• identifikací hrozeb a slabin,  

• stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti.  

Hodnocení rizik představuje neustálé zvažování:  

• poškození aktiv, která mohou být způsobena hrozbami, přičemž je nutno vzít  v úvahu 

veškeré možné důsledky,  

• reálné pravděpodobnosti výskytu rizik z pohledu převažujících hrozeb, zranitelnosti a 

aktuálně implementovaných opatření.  

Výsledky hodnocení rizik mohou pomoci podniku provést vhodné kroky pro jejich zvládnutí a 

zamezení jejich opětovného výskytu. Je třeba si stanovit úroveň rizik, která chceme eliminovat, 

jelikož odstranit všechna rizika najednou by mohlo vést k velkým nákladům, což by mohlo 

ovlivnit funkčnost daného subjektu. [14] 

2.21. Hodnocení investic  

V pojetí s investicemi je důležité hledisko časové a formální podstata instrumentu. Z časového 

hlediska rozlišujeme investice na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Vyskytují se i 

instrumenty bez časového určení, jedná se především o akcie. [15] 

Pro rozhodování spojené s investicemi je charakteristické, že se jedná o dlouhodobé 

rozhodování. Při tomto rozhodování je nutné vzít v úvahu faktor času a rizika změn, která jsou 

spojená s přípravou a realizací projektu. [15] 

Výsledky investic se hodnotí prostřednictvím celé řady různých metod. Rozlišujeme především 

statické a dynamické metody.  

Statické metody hodnotí investice především z pohledu peněžních přínosů či poměřováním s 

počátečními výdaji. Tyto metody nezahrnují faktor rizika a čas zohledňují pouze v omezené 

míře. Mezi tyto metody se řadí např. průměrná doba návratnosti nebo průměrný roční výnos.  
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Dynamické metody oproti statickým metodám zohledňují faktor času i rizika. Základem těchto 

metod je diskontování vstupních parametrů. Mezi dynamické metody patří např. čistá současná 

hodnota nebo vnitřní výnosové procento, index ziskovosti. [15] 

2.21.1. Čistá současná hodnota  

Čistá současná hodnota je tvořena diskontovaným peněžním tokem za období, kdy projekt 

probíhal a bylo do něj investováno. Čistá současná hodnota je veličina, která vyjadřuje 

současnou hodnotu peněžních toků, které jsou vázány v investičním projektu. [15] 

Z hlediska investice jsou pro nás interesantní projekty, které dosáhnou alespoň požadovaného 

výnosu, tzn. čistá současná hodnota ≥ 0. Při rozhodování, kterou investici zvolit, vybíráme tu, 

u níž je vyšší čistá současná hodnota. [15] 

2.21.2. Metoda vnitřního výnosového procenta  

Metoda vnitřního výnosového procenta informuje o skutečné míře výnosnosti projektu, který 

vznikne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtu čisté současné 

hodnoty projektu a představují výnosovou míru projektu, při které se diskontované příjmy 

rovnají kapitálovým výdajům. [15] 

2.21.3. Metoda doby návratnosti  

Metoda se soustředí na dobu návratnosti investovaného kapitálu. Nejlepší investiční projekt, je 

ten, který splatí investovaný kapitál co nejrychleji. Musí se brát do úvahy pouze ty projekty, u 

kterých plánované příjmy převýší hodnotu plánovaných výdajů, a tím bude zaručena návratnost 

investice. [15] 

2.22. Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu, v překladu Break-Even-Point Analysis (dále jako BEP analýza), nám 

pomáhá zjistit množství produkce, při kterém dochází k převýšení výnosů nad náklady, a tudíž 

k zisku. V tomto bodě má výsledek hospodaření nulovou hodnotu. Prostřednictvím BEP 

analýzy můžeme zároveň stanovit maximální přípustné náklady, minimální prodejní cenu a 

získat potřebné údaje o tvorbě zisku. [10] 
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Pro výpočet využijeme rovnici: 

T = CN 

P*Q = FN + VNj * Q 

2.23. Fitness 

Jako fitness může označit určité sportovní aktivity, nebo dokonce celý životní styl spojený s 

tímto sportem. Cílem takového života by mělo být získání všeobecné kondice, zdatnosti, 

lepšího vzhledu, formování postavy a předcházení zdravotním problémům.  

Jedním z pojetí fitness je odvětví kulturistiky. Hlavní náplní tréninkových jednotek je v tomto 

případě objemový trénink. Kulturistika klade majoritní důraz na estetickou stránku těla bez 

ohledu na zdravotní zásady tréninku. Nemá za cíl zlepšování výkonu člověka jako takového. 

Soutěžní kulturistika hodnotí velký objem vyrýsovaných svalů, vypracovaných na základě 

speciálního tréninku, jídelníčku a potravinových doplňků. [16] 

Přišlo období, kdy lidé začali zjišťovat, že pokud zainvestují peníze do členství ve fitness centru 

nebo jiného sportovního zařízení s podobným zaměřením, mají větší motivaci pokračovat ve 

cvičení. Jednoduše řečeno fitness centra lidem poskytují vlastní fitness vybavení, tréninky a 

další zařízení, které člověk potřebuje k jeho individuální fyzické kondici a k tomu, aby se sám 

ctil dobře. Není potřeba uchovávat tyto pomůcky doma, a navíc tato místa sdružují sportovce 

se stejným zájmem o zdraví. [16] 

Historie fitness 

Kulturistika se v České republice vyvíjí již po mnoho let. Před rokem 1989 byla organizována 

v rámci zastřešující sportovní organizace ČSTV. Kulturistiku dělíme na soutěžní a na 

nesoutěžní, tzv. kondiční. [16] 

Už počátkem 20. století začaly vznikat první systémy připomínající dnešní kulturistiku. 

Angličan Eugen Sandow tehdy vypracoval speciální sestavu cviků se zátěžemi, které mělo za 

účel symetrický rozvoj všech svalových skupin těla. Výraznější vývoj započal po roce 1946, 

kdy vznikla mezinárodní federace kulturistiky IFBB. Nyní se jedná o šestou největší sportovní 

federaci na světě. [17] 
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Soudobé trendy 

Situaci v České republice můžeme popsat zkráceně tak, že se tu vyskytují dva typy fitness 

center. První typ jsou posilovny, které se snaží naplnit aktuální očekávání zákazníků a sází na 

kvalitu a soudobost. Máme tu stále ovšem také fitness centra, kde ještě pořád považují za 

moderní pohybovou formu Zumbu a aerobic, které se do povědomí zákazníků dostaly už před 

více než deseti lety. Záleží teda na jednotlivých zařízeních, jakou si zvolí cestu. Sledovat 

současné trendy je v období digitalizace jednoduché a lze proto snadno identifikovat, jak se 

budou vyvíjet přání a potřeba zákazníků. Navíc k nám všechno přichází z Ameriky s časovým 

prodlením a je proto jednodušší se na to připravit. [17] 

1. Jak uvádí časopis Fitness Business, funkční trénink je oblastí, která se i v České republice 

rozvíjí už několik let. Nicméně je stále jedním z největších lákadel fitness center. Mnoho 

starších center rozšiřuje svoji nabídku právě o funkční zóny z důvodu udržení klientely. Jedná 

se o trénink, kdy klient využívá běžných prvků života jako cvičební trénink. K tomuto cvičení 

jsou nezbytné základní pomůcky jako kettlebelly, powerbagy či medicinebally. [16] 

2. Zdravotní cvičení je a bude vždycky vyhledávané a nezávislé na trendech a vývoji fitness 

světa, a to díky zhoršujícímu se životnímu stylu obyvatel. Stres, nezdravá strava a špatné držení 

těla v kombinaci s menším a menším množstvím volného času nutí člověka zanedbávat své 

zdraví a dlouhodobě přehlížet negativní signály, které tělo vysílá. Odbornou péči vyhledávají 

často až ve chvílích, kdy trpí obezitou nebo jinými zdravotními problémy. Jsou proto 

rozhodnutí najít profesionála a specialistu, který jim pomůže vytvořit trénink na míru s ohledem 

na jejich potřeby. Navštíví fitness centrum, kde se obrací se na fyzioterapeuty, kteří jim 

pomohou a přihlédnou k jejich zdravotnímu stavu, nebo na osobní trenéry, od kterých ale 

očekávají specializace a individuální přístup. [16] 

3. CrossFit a HIIT jsou v České republice součástí poslední vlny moderních sportovních forem. 

Oba tyto druhy vysoce intenzivního tréninku pocházejí z USA. CrossFit je licencovaný 

program, a proto spousta center své kurzy nazývají svými jmény, například XFit, Cross trenink, 

apod. Čím dál větší množství fitness center zařazuje do svých programů podobné tréninky nebo 

jinak pojmenované, ale totožné lekce, protože licence je pro ně drahá, ale chtějí uspokojit 

poptávku po těchto moderních formách. [18] 
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4. V dnešní době, především v Praze a Brně, lidé vyhledávají ve vybavení fitness center stroje 

na aerobní aktivity a kardio zóny. Klasický zhled posiloven, kde byly rozmístěné posilovací 

stroje, popřípadě činky a stojany, se tedy také rychle mění. Zvětšují se prostory s běžícím pásy, 

rotopedy a pomůckami pro protahování. Někteří návštěvníci posiloven totiž v dnešní době už 

navštěvují fitness centra pouze proto, aby si zde zaběhali na pásu, pak se protáhli a šli domů. 

Někteří lidé ani ze zdravotních důvodů posilovaní nevyhledávají, proto je pro ně tento způsob 

rekreace ideální. [18]  
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3. Analýza současného stavu 
 

V této části práce je provedena analýza a průzkum trhu v oblasti fitness center, posiloven a 

následné vyhodnocení současného situace na konkrétním trhu. Současně se zaměřím na 

všechny důležité analýzy ke zmapování okolí a možnostem, které město nabízí. Bude 

prozkoumáno vnější okolí pomocí analýzy SLEPT, dále oborové prostředí pomocí Porterova 

modelu pěti hybných sil. Pomocí vnitřní analýzy 7S zjistím ideální vlastní strukturu podniku. 

Závěrem kapitoly analytické části sestavím shrnutí silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb, tedy všeobecně známou SWOT analýzou. 

 

3.1. SLEPT analýza 
 

Jednou ze základních analýz marketingového prostředí je SLEPT analýza, která umožňuje 

zmapovat současnou situaci mimo podnik, a také možné změny, které by mohly nastat v 

budoucnu. Tuto analýzu lze rozdělit do několika faktorů, které se navzájem mohou ovlivňovat 

a které hodnotí vnější prostředí firmy. 

 

Sociální faktory 
Analýza sociálního prostředí zabývající se demografií, životním stylem a kulturou obyvatelstva 

je důležité pro každou firmu. V produktivním věku převažují muži, naopak je tomu ale u 

obyvatel v důchodovém věku, kde převažují ženy, kterých je obecně nepatrně více. 

 

Co se týká demografie, má Česká republika v současné době přes 10 milionů obyvatel. 

Průměrný věk obyvatel ČR postupně roste, v roce 2019 byl průměrný věk 42let, zatímco o deset 

let dříve byl průměrný věk o dva roky nižší. Kdybychom se na republiku podívali skrz rodinný 

stav, bylo ve věku 35 – 39 let svobodných 30% žen a 44% mužů. Počet obyvatel v produktivním 

věku každým rokem klesá. Od roku 2010 tento pokles činí téměř 300 tisíc lidí. V současnosti 

je více jak polovina obyvatelstva produktivní ve věku nad 40 let. Taktéž ubývá mladých lidí ve 

věkovém rozmezí 20 až 29 let. 

 

Co se týká vzdělání, má 80% obyvatel České republiky nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské, přičemž je smutným faktem, že v poměru ukončení vzdělání s maturitou nebo 
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bez maturity, je téměř stejný. Naopak pozitivním faktem je, že každým rokem přibývá více lidí, 

které mají nejvyšší dosažené vzdělání vysokou školou. Závěrem ohledně vzdělání tedy můžeme 

říci, že zájem o studování v České republice roste a celková vzdělanost obyvatelstva vykazuje 

rostoucí trend. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, podnik bude založen v Brně, které se nachází v Jihomoravském 

kraji, jehož rozloha dosahuje 230,18 km². Počet obyvatel v Brně byl k loňskému roku 380 681 

obyvatel. Co se týče poměru žen a můžu je toto číslo zhruba stejné. Vzdělanost je v tomto městě 

nejvíce zakončená střední školou bez maturity (58,6 %) a z toho s maturitou 49,5 %. 

V současné době navštěvují posilovny a crossfit tělocvičny nejvíce klienti ve věku od 18 – 30 

let věku. 

 

V oblasti sociálních sítí na českém trhu dominuje Facebook s více než pěti miliony uživatelů. 

K této hranici se pomalu blíží také YouTube. Nejprogresivnější sociální sítí je nejen v ČR, ale 

i celosvětově Instagram, který sdružuje u nás půl druhého milionu uživatelů a rapidně toto číslo 

roste. 

 

Legislativní faktory  

Legislativa a právní normy ovlivňují společnost v podstatě neustále a změny v zákonech je 

třeba kontinuálně sledovat. Každá společnost, která podniká nebo hodlá začít své působení na 

území České republiky, podléhá různým zákonům, vyhláškám, nařízením vlády, ustanovením, 

předpisům a jiným právním normám, které je zapotřebí znát a umět na ně reagovat a dodržovat. 

Základním legislativním předpisem je Ústava České republiky a Listina základních práv a 

svobod.  

 

Mezi všeobecné platné zákoníky, kterými se bude posilovna řídit, patří:   

• Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,  

• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,  

• Zákon č. 133/1985 Sb. o protipožární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
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Pro činnost spojenou s provozováním pohybového centra si musí podnikatel zřídit živnostenské 

oprávnění. Provozování centra pohybových aktivit spadá do živností volných. Tato živnost 

opravňuje k výkonu činnosti, pro jejichž provozování zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského 

oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky, kterými jsou dosažení 

věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.  

Fyzická osoba začínající s podnikáním musí nejprve navštívit kterýkoliv živnostenský úřad, 

kde vyplní tzv. jednotný registrační formulář. V dnešní době si lze ušetřit cestu na živnostenský 

úřad a zmíněný formulář vyplnit elektronicky z pohodlí svého domova. Současně se na 

živnostenském úřadě žadatel může přihlásit k platbě sociálního a zdravotního pojištění a dani z 

příjmu fyzických osob na jemu příslušném finančním úřadě. 

Předmětem podnikání budou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, konkrétně se může jednat o následující obory činností: 

• velkoobchod a maloobchod, 

• pronájem a půjčování věcí movitých, 

• poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

• provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, 

• poskytování služeb pro rodinu a domácnost. 

K provozu centra pohybových aktivit bude potřeba i vázané a řemeslné živnosti. Vázané 

živnosti vyjmenovává příloha 2 živnostenského zákona, do které se váže: 

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti* 

Důvodem pro zřízení této vázané živnosti jsou odborné činnosti v oblastech instruktor, trenér, 

atp., pro které ohlašovatel musí prokázat svou odbornost. Odbornost prokáže buď 

vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeným na tělesnou 

kulturu, tělovýchovu a sport, nebo vyšším odborným vzděláním v oboru vzdělání zaměřeném 

na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným 

dokladem o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydanou zařízením 

akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 
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Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministrem, do jehož působnosti patří 

odvětví, v němž je živnost provozována. [19] 

„České legislativní prostředí se vyznačuje poměrně nízkou efektivností vymáhání práva a 

vysokou byrokracií, a to, přestože byly národní předpisy harmonizovány s legislativou EU. 

Výskyt korupčního chování posiluje nedůvěru široké veřejnosti (včetně podnikatelského 

sektoru) k politikům. Administrativa spojená se zaměstnáváním a udržením zaměstnanců 

v podniku představuje pro drobné podnikatele velkou zátěž. Pracovní trh je také ze strany 

podnikatelů-zaměstnavatelů kritizován kvůli vysoké míře ochrany zaměstnanců při ukončování 

pracovního poměru, která taktéž omezuje pružnost reakce na vývoj trhu. Daňový systém ČR je 

v hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských, pro 

podnikatele je ale složitý a netransparentní, navíc podléhá častým změnám, což dále pomáhá 

ke zhoršení jeho přehlednosti.“ [20] 

 

Ekonomické faktory 
V ekonomické prostředí jsou bezesporu nejdůležitější ukazatele HDP, nezaměstnanosti a 

inflace. Cílem šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), které provádí MF ČR, je 

zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní 

tendence, s nimiž zúčastněné instituce ve svých předpovědích počítají. Výsledky 47. Kolokvia, 

které se konalo v květnu 2019, vycházejí z předpovědí 16 institucí (Ministerstvo financí; 

Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Česká národní banka; 

Akcenta CZ; Česká spořitelna; Československá obchodní banka; Deloitte ČR; Generali 

Investments CEE, investiční společnost; Hospodářská komora ČR; Institut ekonomických 

studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy; ING Bank ČR; Komerční banka; 

Raiffeisenbank; Svaz průmyslu a dopravy ČR; UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost 

šetření k nim byly přiřazeny prognózy Evropské komise (European Economic Forecast z května 

2019) a Mezinárodního měnového fondu (World Economic Outlook z dubna 2019). [21] 

HDP  

Kolokvium počítá s růstem HDP o 2,5 % v roce 2019 a s jeho nepatrným snížením na 2,4 % v 

roce 2020. Ekonomika by měla být tažena výhradně domácí poptávkou, což zároveň podpoří 

růst dovozu. Čisté vývozy by tak letos měly hospodářskou dynamiku mírně snižovat, a to i díky 

očekávanému pomalejšímu růstu v eurozóně. Spotřebu domácností bude pozitivně ovlivňovat 
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situace na trhu práce, která podporuje růst mezd a platů. Výdaje domácností na konečnou 

spotřebu by tak v letech 2019 a 2020 mohly vzrůst o 2,8 %, resp. 2,6 %.  

Inflace  

Podle průměru prognóz zúčastněných institucí by se míra inflace měla letos pohybovat mírně 

nad 2 %, v roce 2020 by pak v průměru měla činit 2,0 %. Měnový kurz bude působit mírně 

protiinflačně, domácí poptávkové tlaky však budou inflaci zvyšovat. 
 

 

Nezaměstnanost 

Situace na trhu práce by měla zůstat napjatá. Instituce v průměru považují prostor pro další 

pokles míry nezaměstnanosti za vyčerpaný, a ta by tak v tomto i příštím roce mohla dosáhnout 
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Graf 1: Hrubý domácí produkt (zdroj:ahttps://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203) 

Graf 2: Inflace (zdroj:ahttps://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2019/47-

kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203) 
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2,3 %. Zaměstnanost by se v roce 2019 mohla zvýšit o 0,3 %, v roce 2020 by však vlivem 

demografických faktorů a nízké nezaměstnanosti měla stagnovat. 

 

 

Politické faktory 
Česká republika je unitární stát, demokratická a parlamentní republika s koaličním systémem. 

Obecně lze rozdělení moci shrnout do tří oddělených složek. Na moc zákonodárnou, kde 

dvoukomorový parlament vydává zákony. Vláda a pan prezident tvoří moc výkonnou a to tak, 

že zákony vykonává tím, že podle nich řídí stát. A poslední moc je soudní, kterou zajišťují 

soudy a ty zákony interpretují. 

 

Momentální politická situace v České republice je poměrně složitá. Už od revoluce se na české 

politické scéně přetahovaly o moc dvě politické strany, ODS a ČSSD. Poslední volby poprvé 

dopadly jinak než vítězstvím jedné z výše uvedených stran a ve volbách zvítězilo hnutí ANO 

2011. Do poslanecké sněmovny se dostalo také více stran než kdykoli dříve (9). Jednou z 

hlavních priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů 

reprezentujících více než 1 milion ekonomických subjektů formou dotací, finančních 

příspěvků, úroky se sníženou úrokovou sazbou apod. 

 

Česká republika je členem Evropské unie (EU), Organizace spojených národů (OSN), 

Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), 

Evropského hospodářského prostoru (EHP), Visegrádské čtverky (V4) a dalších. Vstupem do 

EU více než 10 let zpátky se státu otevřely nové možnosti: možnosti. Za zmínku zcela jistě stojí 

nové podnikatelské příležitosti, zvýšila se konkurenceschopnost, zvýšila se různorodost dotací 
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Graf 3: Nezaměstnanost (zdroj:ahttps://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2019/47-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-35203) 
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pro rozvoj a podporu, zrušily se hranice pro obchod s ostatními členskými státy. V poslední 

době vzniká však jistá nervozita a skepticicsmus vůči otázce o setrvání ČR v EU. Mezi 

nejčastěji diskutovanými tématy je přechod na jednotnou měnu a právě výhody, resp. nevýhody 

volných hranic. S rostoucí obavou o vlastní bezpečnost v souvislosti s masivní vlnou emigrace 

do Evropy je hlasitěji slyšet právě hlas euroskeptiků. 

 

Technologické faktory 

V posledních dvou dekádách zažíváme největší technologický průlom. Za poslední dobu prošly 

zařízení a stroje v posilovnách obrovskou změnou. Důraz se klade více na design a ergonomii 

strojů. Pokud se majitel rozhodne o zřízení posilovacího stroje, měl by na tuto skutečnost brát 

ohledy. Nicméně na poli posilovacích strojů se nejedná o tak masivní průlom jako například na 

stránce sociálních sítí, které budou značnou oporou při tvorbě image nového podniku. 

Dlouhodobým velkým trendem je však namísto posilování se železem posilování a cvičení s 

vlastním tělem ve formě crossfit, HIIT, EMS, Body & mind (jóga, pilates), oblíbené jsou 

TABATA, kruhové tréninky nebo TRX aj. Dále také kardio tréninky na strojích, jako jsou 

běžecké pásy. Zumba dávno ustoupila a do popularity se dostaly krátké intervalové tréninky 

nebo eklektrická stimulace svalů. Majitel by měl jednotlivé lekce přizpůsobit oblíbeným 

sportovním a pohybovým činnostem.  

3.2. Porterův model pěti sil  
 

Porterova analýza je tvořena modelem pěti na sobě nezávislých segmentů, kterými jsou 

konkurenční prostředí, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba vzniku substitutů, kupní síla 

odběratelů a kupní síla dodavatelů. 

 

3.2.1. Vliv odběratelů  

Vzhledem k tomu, že se práce zaměřuje na založení podniku nabízející služby, budu vycházet 

z předpokladu, že odběrateli jsou pro tuto práci klienti, kteří posilovnu navštíví. Jako jeden z 

nejdůležitějších faktorů před tvorbou marketingového plánu a analýz konkurence je definice 

cílové skupiny. Skupina potencionálních zákazníků, která se mi jeví, jako nejvhodnější, na 

kterou bude podnikání mířit.  
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Cílovou skupinou pro tuto práci budou muži a ženy ve věku od 18 do 50ti let. Nemusí se nutně 

jednat pouze o obyvatele Brna, ale i turisty či lidi, kteří v Brně krátkodobě pobývají skrz 

zaměstnání či školu. Zpočátku se počítá s malým počtem zákazníků, což také souvisí s řádně 

promyšlenou propagací, jak potenciální zákazníky takzvaně „nalákat“. Vyjednávací síla 

zákazníků je relativně vysoká. Je tomu tak z důvodu objemné nabídky pohybových aktivit ve 

městě Brně. Tento fakt tlačí cenu služeb dolů. Posilovna se bude snažit vybudovat dobré jméno 

pomocí férového jednání a kvalitních služeb a rozumné ceny. Pro vybudování stálé klientely 

bude vhodné podpořit nabídku služeb zvýhodněnou cenou při opakované návštěvě formou 

permanentek apod. 

 

3.2.2. Vliv dodavatelů  

Hrozba vyjednávací síly dodavatelů v tomto oboru není vůbec podstatná. Z hlediska předmětu 

podnikání mezi dodavatele hlavně společnosti dodávající hmotné statky do podniku jako jsou: 

posilovací stroje, činky, osy, kotouče, suplementy (doplňky stravy), nealkoholické nápoje, 

drobné občerstvení. Dalším velmi důležitým aspektem, který je potřeba zahrnout do analýzy 

jsou webové stránky, Facebookový a Instragramový profil posilovny. 

 

3.2.3. Stávající konkurence  

Konkurence v mém předmětu podnikání ve městě Brně se může jevit jako velmi vysoká, ale 

s ohledem na zaměření posilovny tomu tak není. V Brně se vyskytují v dnešní době v drtivě 

většině posilovny zaměřené na crossfit, sálové lekce a tzv. cardio zóny. Samotná posilovna 

s kvalitním zázemím, vybavením na prvotřídní úrovni a ve stylu Mr. Olympia je ale velmi málo. 

Pro přehlednější práci jsem výběr konkurentů vyselektoval na tyto největší konkurenční hrozby: 

• HULK gym 

• Boby fitness 

• Golds Gym 

• Big One fitness 

 

3.2.3.1. HULK GYM  

Prezentuje se jako: „Největší fitko v Brně pro největší chlapy v Brně“ 

Posilovna se nachází v prostorách bývalého plaveckého bazénu, takže se co do plochy to do 

výšky se jedná o největší posilovnu v Brně, nicméně vysoké stropy a nijak nečleněný prostor 

se velmi negativně podepisují na akustice a celkové hlučnosti posilovny. 
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Vybavení – Crossfitová hrazda, posilovací stroje, kardio zařízení, činky, závaží 

Doprava – Parkování posilovna nabízí vlastní pro návštěvníky zařízení zdarma, ale nejedná se 

o asfaltový povrch a kapacita pro největší posilovnu v Brně není dostatečná. Dostupné jsou dvě 

zastávky městské hromadné dopravy ve vzdálenosti 300 – 500 metrů. 

Propagace – Velmi kvalitně zpracované, přehledné a vizuálně hezké webové stránky 

Personál – Milý, vstřícný a velmi proaktivní přístup zaměstnanců do provozu posilovny 

Umístění – Objekt bývalého plaveckého bazénu 

Zázemí – Čisté, zastaralé a nekomfortní sociální zařízení, velký prostor 

Ceník 

 

 
 

 

 

3.2.3.2. Boby Fitness  

Prezentuje se jako: „Posilovna pro každého kombinující fitness a relax“ 

Posilovna se nachází v prostorách brněnského hotelu Boby a nabízí kromě posilovny a 

crossfitové zóny i vlastní saunu a solárium.  

 

Vybavení – Crossfitová tělocvična, posilovací stroje, kardio zařízení, činky, závaží, sauna, 

solarium 

Doprava – Parkování posilovna nabízí pro návštěvníky zařízení zdarma, asfaltové parkoviště 

s dostatečnou kapacitou, ale v případě konání kulturní akce v hotelu Boby je kapacita parkování 

velmi omezena. Zastávka městské hromadné dopravy je 200 metrů od vchodu do posilovny. 

Propagace – Webové stránky nepatří k nejpřehlednějším, ale aktualizují velmi často informace 

ohledně ceníků a otevírací doby 

Obrázek 4: Ceník HULK gym (zdroj: http://www.hulkgym.cz/cenik/) 
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Personál – Milý, vstřícný a velmi proaktivní přístup zaměstnanců do provozu posilovny 

Umístění – Objekt je součástí hotelu 

Zázemí – Velmi moderní zrekonstruovaný objekt včetně sociálního zařízení, logický členitý 

prostor 

Ceník 

 
Obrázek 5: Ceník Boby Fitness (zdroj: https://www.fitnessboby.cz/cenik/) 

3.2.3.3. Golds Gym  

Prezentuje se jako: „Golds gym je zlato mezi posilovnami v Brně.“ 

Posilovna se nachází ve vlasních prostorách v okrajové části města Brna a vychází z americké 

franšízy.  

 

Vybavení – Crossfitová tělocvična, posilovací stroje, kardio zařízení, činky, závaží, solarium 

Doprava – Parkování posilovna nabízí pro návštěvníky zařízení zdarma, asfaltové parkoviště 

s dostatečnou kapacitou. Dvě zastávky městské hromadné dopravy jsou 200 – 500 metrů 

vzdálené. 

Propagace – Webové stránky jsou pouze v angličtině, velmi nepřehledné bez možnosti 

zkontrolovat případné ceníky  

Personál – Odměřený personál, zákaz nošení vlastních nápojů 

Umístění – Objekt je samostatně stojící s vlastním parkovištěm 

Zázemí – Moderní objekt včetně sociálního zařízení, logický členitý prostor, dvě patra 

Ceník – na webových stránkách není dostupný aktuální ceník 

 

3.2.3.4. Big One fitness 

Prezentuje se jako: „Moderní fitness v centru Brna 
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Posilovna se nachází ve vlastních prostorách v samotném srdci města Brna a nabízí dvě 

provozovny v Brně.  

 

Vybavení – Crossfitová část, posilovací stroje, kardio zařízení, činky, závaží 

Doprava – Parkování posilovna nabízí pro návštěvníky zařízení v omezené kapacitě a s fixní 

cenou za hodinu. Dvě zastávky městské hromadné dopravy jsou 30 metrů vzdálené. 

Propagace – Webové stránky jsou velmi moderní a nabízí rozcestníky pro obě provozovny 

Personál – Velmi proklientský 

Umístění – Objekt je samostatně stojící s vlastním parkovištěm 

Zázemí – Moderní objekt včetně sociálního zařízení, na obsazenost posilovny velmi malý 

prostor 

Ceník 

 

 

Potenciální konkurence  

Hrozba potenciální konkurence je téměř neomezená. Nezbytné je pouze splnit podmínky dané 

zákoníkem a dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření. Je to dáno tím, že neexistují téměř 

žádné bariéry vstupu na trh. Tím, že si vytvoříme stálé a spokojené zákazníky kvalitně 

poskytovanými službami můžeme hrozbu snížit nebo zcela omezit. Nejvíce v dnešní době 

Obrázek 6: Ceník Big One Fitness (zdroj: https://www.big1fitness.cz/cs/pobocky/b1f-mendlak/cenik-vaclavska/) 
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vstupují na trh právě nové metody cvičení jako je právě crossfit, pole dance nebo sálové lekce. 

Nově otevřených posiloven po vzoru zlaté éry kulturistiky ale nepřibývá téměř vůbec. 

 

Hrozba substitutů  

Substituční služby představují pro většinu oborů podnikání určitou hrozbu. Substituty se rozumí 

náhrada původních výrobků či služeb za jiné nebo nové. V mém případě se jedná především o 

posilovny nacházející se v Brně, které nabízejí podobné služby. Dalším výrazným rizikem 

může být v letních měsících snaha, vyhnout se posilovnám a jít si případně zaběhat či jít na 

procházku. Zde spatřuji větší riziko spíše pro dynamičtější formy cvičení jako je případný 

crossfit. 

3.3. Analýza 7S  

V této kapitole se bude analyzovat vnitřní prostředí společnosti. Jedná se o sedm vnitřních 

faktorů, které jsou vzájemně propojené a klíčové pro správné fungování úspěšného podniku. 

McKinseyho model 7S, jak již bylo zmíněno v teoretické části, obsahuje tyto pojmy: strategie, 

struktura, systém řízení, styl řízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty.  

Strategie (Strategy)  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nově zakládající podnik, bude strategie zaměřena především 

na akvizici nových klientů a získání jejich přízně pro opakované návštěvy. Základní strategií 

společnosti je co největší možný počet spokojených klientů za skvěle odvedené služby. 

Kvalitními službami a individuálním přístupem si podnik získá důvěru u zákazníků.  

Cíle společnosti jsou následující:  

• poskytování kvalitních služeb, 	

• dostat se do povědomí zákazníků, 	

• individuální přístup dle požadavků klienta, 	

• vytvoření příjemného prostředí, způsobilé jednání k zákazníkům, 	

• šíření dobré image společnosti, vytváření široké základny potenciálních zákazníků, 	

• vytvořit dobré jméno firmy a postavení na trhu, 	

• vytvořit kladný výsledek hospodaření. 	
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Struktura (Structure)  

Organizační struktura mé posilovny je velmi stručná. V jejím čele stojí dva jednatelé a zároveň 

majitelé podniku, kteří se starjí o celkové fungování – marketing, finanční oblast, komunikaci 

s dodavateli a účetnictví. Společnost můžeme označit jako liniově uspořádanou organizaci. Co 

se dalších trenérů týče budu se snažit oslovovat sportovní vysoké školy s nabídkou praxe 

v posilovně a následnou pracovní nabídkou. Jedním z cílů posilovny je mít 5 trenéru na HPP a 

dalších 5 externistů (brigádníků, DPČ). 

 

Systémy řízení (Systems)  

Posilovna tohoto druhu nepotřebuje sofistikovaný informační systém. V prostorách posilovny 

bude počítač s balíčkem Microsoft office kvůli tvorbě objednávek, úpravu webových stránek, 

přidávání příspěvků na Facebookové stránky, vedení účetnictví. Dále je nemyslitelné začít 

uvažovat o takovémto podniku bez připojení k intenertu jak pro zaměstnance, tak pro 

návštěvníky. 

 

Styl manažerské práce (Style)  

Díky nízkému počtu zaměstnanců je příhodné volit přímou komunikaci mezi zaměstnanci a 

demokratický styl vedení. Ohledně komplexních otázek v posilovně je důležitý názor každého 

zaměstnance, ale konečné rozhodnutí zůstává na majiteli. Na otázky týkajících se legální 

stránky, či daňové problematiky bude společnost využívat externí společnosti. 

 

Spolupracovníci (Staff)  

Jak již bylo zmíněno, posilovna čítá s pěti zaměstnanci na HPP a v dnešní době je spokojenost 

zaměstnanců jednou z hlavních priorit, neboť situace na trhu práce je pro zaměstnavatele velmi 

svízelná. Pokud posilovna dosáhne mít spokojené a loajální zaměstnance velmi pozitivně se to 

projeví i na spokojenosti klientů. V momentě, kdy podnik začne být profitabilní je potenciál 

pro rozšiřování personálu i formou brigádníků a zaměstnanců na částečný úvazek. Pracovníci 

budou vybírání na osobních pohovorech a největší apel bude na absolventy sportovních 

vysokých škol.  

 

Schopnosti (Skills)  

Schopnosti a dovednosti jsou kladeny hlavně na personál jednající s klienty. Trenéři budou 

muset po přijetí projít fitness seminářem a očekává se, že zužitkují znalosti nabyté v průběhu 
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studia. Dále je samozřejmostí ochota pracovat s lidmi, trpělivost, dochvilnost a příjemný 

přístup ke klientům. V pozici majitele a provozního posilovny je důležité mít ekonomické 

vzdělání a zastávat následující záležitosti - finančnictví, účetnictví, administrativu, marketing, 

management a zákony týkající se oboru podnikání. 

 

Sdílené hodnoty (Shared values)  

Posilovna bude ctít základní hodnoty svého jména. Jedná se tedy o maximální dodržování 

pravidel na pracovišti, příjemná, přátelská atmosféra a prostředí, spokojenost zákazníků a 

zaměstnanců. 

3.4. SWOT analýza  
 

Pro zjištění slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb v podniku použijeme SWOT 

analýzu. SWOT analýza je nedílnou součástí podnikatelského záměru, jejíž výsledky by měly 

být zohledněny při plánování strategie posilovny. 

 

Silné stránky 

• Jedinečnost ve dbání na tradici kulturistiky v kombinaci se cvičením dnešní doby 

• Kvalitní trenérské služby na nejvyšší úrovni 

• Velmi dobrá dostupnost jak MHD tak autem 

• Kvalitní vybavení, velké prostory 

• Nové, příjemné prostředí 	

• Příjemné prostředí unikátní sportovní komunity  

• Vlastní kapitál pro financování podnikatelského záměru 

Slabé stránky 

• Nový podnik – méně znalostí a zkušeností než konkurence 

• Nový podnik – neochota a o bojácnost potenciálních zákazníků zkusit nové prostředí 

• Malé množství zaměstnanců 

• Vyšší provozní náklady – jednorázový nákup posilovacích zařízení 
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Příležitosti 

• Stále rostoucí poptávka klientů po zdravém životním stylu 

• Dostatečná nabídka potenciálních klientů 

• Možnost vybudování dobré pověsti, jména a značky	

• Motivace zákazníka k opětovné návštěvě 	

• Implementace zaměstnaneckých benefitů do firem v nejbližším okolí a následně pro 

firmy z celého města 

• Potenciál v nových zaměstnancích v rámci akvizice absolventů vysokých škol 

Hrozby 

• Malý zájem zákazníků – nízká návštěvnost z důvodu nezájmu o klasické posilování, a 

zájem klientů spíše o crossfit a sálové lekce 

• Nová konkurence s podobným zaměřením v posilování 

• Legislativní změny 

• Úpadek tuzemské ekonomiky – negativně by zapůsobil na možnosti utrácení zákazníků 
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4. Vlastní návrhy řešení 
Tato část diplomové práce je věnována konkrétnímu návrhu řešení podnikatelského záměru pro 

založení posilovny v Brně. Jednotlivé kapitoly zahrnují jednotlivé parametry související se 

založením firmy – zakladatelé, předmět podnikání a právní forma, marketingový plán, finanční 

plán a analýzu rizik. 

4.1. Představení podniku  
Titulní strana 

Název společnosti:  Arnolds Gym, s.r.o. 

Sídlo firmy:   Reissigova 10, Brno 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Ostatní 

sportovní činnosti 

Statutární orgán:  jednatelé – Martin Bukai a Petr Plodík 

Kontaktní telefon:  722 666 123 

Kontaktní e-mail:  martin.bukai@arnoldsgym.cz 

Webové stránky:  www.arnoldsgym.cz 

Zahájení činnosti:  leden 2021 

Základní kapitál:  200 000 CZK 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Vzor loga posilovny (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Exekutivní souhrn 

Posilovna Arnolds Gym vznikne na základě iniciativy Bc. Martina Bukaie a jeho obchodního 

partnera. Společníci budou minimálně pro počáteční období i klíčovými pracovníky a budou 

mít na starosti téměř celý provoz fitness centra. Oblast účetnictví, personalistika, prodej a 

marketing bude na počátku obstarán vlastníky společnosti. Posilovna se bude nacházet v 

dlouhodobě pronajatých prostorách na adrese Reissigova 10 v Brně v Králově Poli, kde se 

aktuálně staví velký bytový komplex s bytovými i velkými nebytovými prostory – velmi 

příznivé místo z pohledu logistiky – zastávka MHD přímo u budovy a vlastní kryté i venkovní 

parkoviště – nemovitost je ve výstavbě s předpokládaným dokončením na podzim 2020. 

 

Cílem tohoto projektu je komplexní řešení zavedení nového podniku. Právní formou je 

společnost s ručením omezeným se dvěma majiteli a zároveň jednateli. Hlavní snahou podniku 

je návrat ke kořenům klasického posilování ze zlaté éry kulturistiky z 80tých let minulého 

století v kombinaci s moderními posilovacími stroji.  

 

Cílovými zákazníky jsou především muži a ženy ve věku 18 až 50 let žijící v centru Brna a 

okolí vyžadující zdravý životní styl a pohyb. Pokud získá posilovna velký počet členů a byl by 

projeven zájem o rozšíření služeb je možnost pronajmout další prostory v budově a zřídit i 

sálové lekce pro zájemce. Největší konkurenční výhodou posilovny je zaměření na klasické 

posilování a jedinečná logistika pro klienta. 

 

Finanční analýzou jsou určeny tři varianty – optimistická, realistická a pesimistická, kde jsou 

vyčísleny náklady na pořízení, provozní a mzdové náklady. Dále jsou stanovené předpokládané 

tržby dle návštěvnosti právě v těchto třech variantách. 

 

Předmět podnikání 

Pro založení podniku bude použita právní forma obchodní společnosti - společnost s ručením 

omezeným. Zakladatelským dokumentem bude zakladatelská listina, společnost vznikne 

zápisem do obchodního rejstříku. Jednatelem společnosti se stane Martin Bukai a Petr Plodík. 

Předmětem podnikání bude poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti Ostatní 

sportovní činnosti. 
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Provozní doba 

Vzhledem k tomu, že je vyvíjen čím dál větší tlak na co nejpružnější otevírací dobu, bude mí 

ta za dlouhodobý cíl mít posilovana otevřít nonstop. Nicméně při založení podniku budeme 

vycházet z níže uvedené tabulky. Chceme klientům poskytnout možnost si pohodlně zacvičit 

ráno před prací i ve večerních hodinách.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 1: Provozní doba (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Cíle projektu 

Založení podniku s sebou nese spoustu otazníků, a proto je velmi důležité definovat jakých 

chceme dosahovat cílů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Mezi základní cíle posilovny 

řadíme: 

• Zaměření na zákazníka  

• Získání kvalitních zaměstnanců 

• poskytování prvotřídních služeb 

• získání kladného výsledku hospodaření 

• vybudování silné pozice na trhu 

• v průběhu životnosti podniku neustále zvyšovat návštěvnost stálých i nových 

zákazníků 

• vybudovat do konce roku 2021 základnu stálých zákazníků 

 

Celkovou vizí společnosti pak je vytvořit vhodné podmínky pro klienty na profesionální a 

amatérské úrovni v rámci kulturistiky a jejich příprava na soutěže krajské, republikové i 

světové. 

Provozní doba od do 
Pondělí 6:00 22:00 
Úterý 6:00 22:00 
Středa 6:00 22:00 
Čtvrtek 6:00 22:00 
Pátek 6:00 22:00 
Sobota 7:00 22:00 
Neděle 7:00 22:00 
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Dle časového horizontu mohu být výše uvedené cíle rozděleny takto: 

Krátkodobé cíle: 

- založení společnosti 

- zaměstnání kvalitních a loajálních pracovníků 

- zviditelnění společnosti a dostat se do povědomí okolí 

 

Dlouhodobé cíle: 

- vytvoření dobrého jména podniku 

- zvýšení hodnoty podniku 

- dosahování kladného výsledku hospodaření 

 

Každý správně nastavený cíl musí být specifický, měřitelný, akceptovatelný, relevantní a 

termínovaný - SMART. V případě realizace podniku musí být všechny cíle řešeny metodu 

SMART a následně kontrolovat jejich plnění například na půlroční bázi. 

 

Nabízené služby 

Posilovna Arnolds Gym bude nabízet široký sortiment služeb, který lze rozdělit do několika 

základních skupin. Bude se jednat o vstup do posilovny, pronájem prostor, barový prodej, 

solárium. Z těchto služeb bude společnost generovat hlavní příjmy. 

 

Vstup do posilovny 

V rámci jednorázového vstupu či permanentky mohu klienti využívat zázemí posilovny na 

neomezeně dlouhou dobu. Nemusí tedy neustále sledovat hodinky, aby za další započatou 

hodinu či půlhodinu neutráceli další peníze, jako je tomu tak u jiných posiloven. 

 

Pronájem prostor 

Prostory posilovny budou velmi rozsáhlé (1000 - 1100 m2), a proto se nabízí i možnost část 

prostor pronajímat zájemcům o závody a přípravu na soutěže. Jednalo by se o jednu třetinu 

prostor, s tím že by se v době pronájmu nijak neomezila dostupnost pro zbytek posilovny pro 

jiné návštěvníky. 
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Prodej zboží na baru posilovny 

Jednatelé posilovny Arnolds Gym zároveň začali spolupracovat s jednou z brněnských 

společnosti na výroby tzv. suplementů (doplňků stravy) a mělo by se jednat o exkluzivní 

distribuci v prostorách nově založené posilovny. Název značky ještě není přímo známý, ale 

pracovní název je Mr. Olympia drink. Dalšími dodavateli suplementů budou např. Nutrend, 

Czech Virus, Extrifit. Nabídka doplňků stravy bude velmi široká a bude se jednat především o 

proteiny, iontové nápoje, BCAA, kreatin, L-carnitin a nakopávače. Samozřejmosti kromě 

suplementů bude i káva, nealkoholické nápoje a drobné občerstvení. 

 

Solarium 

Nedílnou součástí každé posilovny je kvalitní solárium jak pro muže, tak pro ženy. Prostory 

solária budou velmi dobře situovány přímo ze šaten. 

 

Dětský koutek 

Čím dál více rodičů mám problém s hlídáním potomků, když si chtějí jít zacvičit a tímto jim 

posilovna Arnolds Gym vyjde jistě vstříc. Pro návštěvníky posilovny je využití dětského koutku 

zdarma v případě konzumace nějakého produktu z nabídky posilovny na baru. 

 

Organizační struktura 

Jak již bylo avizováno, podnik budou vést společně dva muži, oba budou zaměstnaní na plný 

úvazek. Pracovní náplň bude kompletní zajištění chodu podniku, prodej,  trenérská činnost. 

Dále budou postupně najímání další trenéři na HPP a následně brigádníci a zaměstnanci na 

zkrácené úvazky. 

4.2. Marketingový plán (marketingový mix) 
V následující kapitole je vymezena marketingová strategie podniku pomocí marketingového 

mixu. Konkurence v dané lokalitě je velká, a proto musí být podnik dostatečně unikátní, aby 

přitáhl co největší počet potenciálních zákazníků. Nástroje marketingového mixu jsou 

označovány jako 4P, podle počátečních písmen jejich anglických názvů – Product (výrobek), 

Price (cena), Promotion (komunikace), Place (distribuce). 
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4.2.1. Produkt 

Základním prvkem marketingového mixu je výrobek (v mém případě služba), bez kterého by 

další nástroje mixu nemohly existovat. Avšak ani výrobek by neměl svůj význam bez ostatních 

marketingových nástrojů. Výrobek má totiž sloužit jako řešení problému spotřebitele. V mém 

případě se jedná o služby nabízené zákazníkům posilovny. Klíčovým prvkem služeb je jejich 

kvalita, dále také rozsah služeb, úroveň značky, produkční řada, záruky a prodejní služby. 

Služby se odlišují od hmotných statků svými specifickými vlastnostmi, jako je nehmotnost a 

od ní se odvíjející další vlastnosti – neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a nemožnost 

vlastnění. Konkrétně se bude jednat o služby, stupu do posilovny, trénování klientů, pronájem 

prostor a nabídka sortimentu baru.  

Produkt či služba mají 4 úrovně: 

• Jádro produktu – je základní složkou výrobku či služby. V mém případě se bude jednat 

o samotné poskytování služeb v oblasti posilování 

• Formální produkt – vznikne připojením druhé úrovně. Jedná se o doplňkové funkce jako 

je například otevírací doba, kvalita posilovacích strojů, zázemí posilovny, vzhled 

posilovny a sociálního zařízení. 

• Rozšířený produkt – do další složky produktu patří speciální služby. Například si klienti 

budou moci na baru posilovny zakoupit již zmiňované suplementy exkluzivně dodávané 

do posilovny a jiné občerstvení včetně kávy a nealkoholických nápojů, Wi-fi připojení, 

klienti posilovny mající permanentky si budou moci zapůjčit bandáže, trhačky, 

magnesium a další pomůcky na vzpírání, možnost na jednorázový vstup i permanentku 

být v posilovně neomezenou dobu a dětský koutek pro návštěvníky posilovny. 

• Úplný produkt – je jinými slovy kompletní plnohodnotná služba, kterou si klienti 

zakoupí. Do poslední složky služby se počítá i atmosféra, která v posilovně je, vstřícnost 

personálu, ochota trenérů a celkové vnímání podniku – image. 

 

Samotná služba pak vypadá následovně: klient vstoupí do prostor posilovny, na baru si zakoupí 

buď jednorázový vstup nebo časovou permanentku a následně jsou klientovi předány klíče do 

šaten a do sprchy, které jsou zvlášť pro muže a ženy jsou situovány hned u vchodu. Ze sprch 

pak může klient vstoupit do solária po zakoupení vstupu. Vchod do solária se hradí zvlášť. Děti 

mohou klienti ponechat v dětském koutku umístěným vedle východu z šaten. Při vstupu do 
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prostor posilovny si pak klient může vybrat ze čtyř zón pro pohyb – kardio zóna, posilovací 

zóna, stretching zóna (protahovací, rozcvičovací) a vzpírací zóna. Klienti také mohou využít 

také prostor s velkými zrcadli pro tzv. pozing (trénovaní pozic a postojů na soutěže). Tento 

prostor bude ovšem přednostně umožněn klientům, kteří si prostor pronajímají právě na soutěže 

ve fitness a kulturistice. Při cvičení bude v prostorách fitness hrát motivující muzika všeho 

druhu dostatečně nahlas, ale zase ne hlučně, aby neomezovala některé návštěvníky, kteří mají 

rádi klid. Po skončení tréninku mohou klienti využít sprchy a následně se občerstvit na baru 

proteinem a vyzvednout své ratolesti v dětském koutku. 

 

4.2.2. Cena 

Jedinou složkou marketingového mixu, která firmě přináší zisk, je cena. Stanovení ceny je 

kritickým bodem mnoha firem. Ceny za služby v posilovně se musí odvíjet z cen konkurence a 

při založení musí být konkurenceschopné. Vzhledem ke komplexnosti a složitosti ceny je 

zřejmé, že cena má ambivalentní charakter. Není možné nasadit příliš vysokou ani příliš nízkou 

cenu. Příliš vysoká cena by mohla odradit některé zákazníky a příliš nízká cena by nemusela 

přinést podniku dostatečný zisk. Ceny jsou uváděny v korunách za vstup nebo permanentku na 

časové období a jsou nepřenosné a představují vstupné za jednu osobu. Zvýhodněnou cenu 

mohou uplatňovat studenti po předložení platného studentského průkazu. Produkty prodávané 

na baru a solárium se do ceny vstupu nezahrnuje a klienti jej platí zvlášť. Tak stejně je tomu 

tak v případě pronájmu prostor pro přípravu na fitness soutěže a sjednání tréninku pod 

dohledem trenéra posilovny. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny ceny za vstup do posilovny: 

 

Jednotlivý vstup cena 

Jednotlivý vstup Po-Čt do 12hod Pa,So,Ne celodenně STUDENT 70 Kč 

Jednotlivý vstup Po-Čt do 12hod Pa,So,Ne celodenně DOSPĚLÍ 80 Kč 

Jednotlivý vstup po-ct od 12hod STUDENT 90 Kč 

Jednotlivý vstup po-ct od 12hod DOSPĚLÍ 100 Kč 

Permanentka vstupová cena 

Student - Permanentka 10 vst do 12 hod pa,so,ne celodenně 550 Kč 

Student - Permanentka 10 vst celodenní 750 Kč 
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Student - Permanentka 20 vst celodenní 1 400 Kč 

Student - Permanentka 30 vst celodenní 1 950 Kč 

Student - Permanentka 40 vst celodenní 2 400 Kč 

Dospělý - Permanentka 10 vst do 12 hod pa,so,ne celodenně 650 Kč 

Dospělý - Permanentka 10 vst celodenní 850 Kč 

Dospělý - Permanentka 20 vst celodenní 1 600 Kč 

Dospělý - Permanentka 30 vst celodenní 2 250 Kč 

Dospělý - Permanentka 40 vst celodenní 2 800 Kč 

Permanentka časová cena 

Student - Měsíční do 12 hod,pa,so,ne celodenně 600 Kč 

Student - Měsíční celodenní 800 Kč 

Student - Čtvrtletní celodenní 2 200 Kč 

Student - Půlroční celodenní 4 200 Kč 

Student - Roční celodenní 8 100 Kč 

Dospělý - Měsíční do 12 hod,pa,so,ne celodenně 700 Kč 

Dospělý - Měsíční celodenní 900 Kč 

Dospělý - Čtvrtletní celodenní 2 450 Kč 

Dospělý - Půlroční celodenní 4 650 Kč 

Dospělý - Roční celodenní 9 000 Kč 

Pronájem prostor posilovny cena 

hodina 100 Kč 

10 hodin 850 Kč 

20 hodin 1 600 Kč 

30 hodin 2 250 Kč 

Solárium cena 

MINUTA 7 Kč 

100 MINUT 650 Kč 

200 MINUT 1 200 Kč 
 

Tabulka 2: Ceník posilovny (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Ceník počítá i s úpravou ceny v době, kdy není tolik vytížen provoz posilovny. Do 12 hodin je 

tedy ceník upraven a klienti tak mohou využít menší obsazenosti posilovny za nižší ceny. Ceny 

tréninků u trenérů posilovny budou nastaveny v momentě, kdy alespoň trochu známá poptávka 

po službě, nicméně uvažuji o ceně 500 Kč za trénink a 10 tréninků za cenu 4500 Kč. Ceny 

uvedené výše vycházejí jednak z analýzy konkurence tak, aby byly co nejvíce 

konkurenceschopné, ale zase ne dost nízké na to, aby klienti pochybovali o kvalitě služeb 

poskytovaných posilovnou. Ceník občerstvení na baru zatím není znám a bude vytvořen 

v momentě podpisu smluv s dodavateli. 

 

4.2.3. Distribuce  

Distribuce znamená umístění zboží na trhu. Distribuce je spjata s mnoha aktivitami, 

prostřednictvím kterých se produkt (služba) dostává z místa vzniku do místa určení, kde může 

být spotřebován nebo užit. V našem případě se jedná o co nejpohodlnější a nejefektivnější 

dodání služby cílovému zákazníkovi. Největší význam tedy bude hrát především umístění a 

dostupnost posilovny pro širokou veřejnost. Posilovna Arnolds Gym se bude nacházet na ulici 

Reissigova v Brně. Jedná se o aktuálně stavěný dům s bytovými i nebytovými prostorami s 

autobusovou zastávkou přímo u budovy a vlastním parkovištěm pro návštěvníky posilovny. 

Místní developer Trikaya byl osloven s možností spolupráce a myšlenka zřízení posilovna byla 

na plánu projektu budovy již od začátku. Výhodou je, že majitel nebytových prostor nemá 

výhrady k zaměření posilovny, takže prostory budou přizpůsobeny vizi Arnolds Gym. Jednat 

se tedy bude o úplně nové prostory s rozlohou v rozmezí 1000 - 1100 m2, což bude dělat 

z posilovny největší fitness zázemí v Brně. Pronájem s majitelem nebytových prostor bude 

zřízen na dobu neurčitou. Dále bude zajištěn výpis z katastru nemovitostí, který je spolu s 

nájemní smlouvou a souhlasem vlastníka potřebný pro zápis do OR. Měsíční nájem bude činit 

25 000 Kč včetně energií. Nicméně nájem bude upraven v návaznosti na spotřebu energií ve 

zkušebním provozu – počítáme tedy s úpravou v první polovině roku 2021. Přesné umístění 

posilovny je zaznačeno níže v mapě města Brna. 
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Posilovna bude složena z velkého členitého prostoru pro posilování a pěti fitness zón, šaten 

včetně koupelen a solária, bar s recepcí a dětského koutku. Vstup do posilovny je rozdělen na 

bar s recepcí a vchod do šaten a dále je umístěn dětský koutek pro návštěvníky, kteří nemají 

možnost zajistit si hlídání. Přesné rozložení fitness zón a posilovacích strojů zatím není známé, 

protože v době vyhotovení práce je zatím realizována hrubá stavba a konkrétní vizualizace bude 

hotová na začátku léta 2020. 

 

4.2.4. Propagace 

Čtvrtým nástrojem marketingového mixu je propagace neboli marketingová komunikace. 

Propagace je jednou z nejdůležitějších činností začínajícího podniku. Komunikace se 

zákazníky musí být systematická a dlouhodobá, aby si firma vybudovala dobré jméno 

(goodwill) a image. Způsobů propagace je mnoho, ale ne každá se hodí ke všem druhům 

podniků. 

 

Základní tištěnou reklamou bude inzerce v brněnském deníku o vzniku nové posilovny a krátký 

spot na brněnském rádiu Krokodýl. Internet je v dnešní době nedílnou součástí propagace 

nového podniku a budu se zde zaměřovat na několik informačních kanálů: 

• Webové stránky – budou velice přehledné a jednoduché tak, aby klienti snadno nalezli 

otevírací dobu, ceníky, dostupnost MHD a parkování odkaz na google mapy, informace 

Obrázek 8: Mapa umístění posilovny (Zdroj: https://www.google.cz/maps/@49.2177913,16.6030044,652m/data=!3m1!1e3) 
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o posilovně, galerii fotek, rezervaci tréninku s trenérem a rezervaci prostor posilovny 

pro přípravu na soutěže. 

• Facebook – dnes se jedná o hlavní informační kanál masové populace a je tedy klíčový 

pro oslovení potenciálních zákazníků. Oproti klasickým webovým stránkám, zde budou 

přidávány aktuality z posilovny i ze světa fitness. 

• Instagram – stejně jako Facebook má i Instagram velký dosah a v dnešní době 

především u mladší populace. Nemá na tolik informační charakter, jde spíše o image 

podniku. Proto zde bude každý den přidávám obrázek přímo z prostor posilovny nebo 

ze světa fitness 

 

Náklady na propagaci budou zpočátku vyšší právě proto, aby se posilovna dostala do povědomí. 

Během prvního měsíce zazní reklama v rádiu každý den a jeden vstup stojí 500 Kč. Náklady na 

rádiovou kampaň tedy dohromady činí 9 000 Kč. Zřízení webových stránek vyjde společnost 

na 10 000 Kč. Inzerce v brněnském deníku bude za cenu 5 000 Kč a posilovna jej bude chtít 

v průběhu roku několikrát zopakovat. Zřízení facebookových a instagramových stránek je sice 

zdarma, ale z důvodu zefektivnění a důslednosti na propagaci bude oslovena specializovaná 

firma, aby Facebook a Instagram vypadal co nejvíce profesionálně a zaujal největší množství 

lidí. Cena této služby je kalkulována na 10 000 Kč. 

 

Nejvíce žádoucí propagací posilovny Arnolds Gym bude doporučení spokojených klientů, kteří 

již vyzkoušeli a začnou navštěvovat posilovnu pravidelně. Tato forma propagace je zároveň 

nejlevnější i nejdražší, protože nestojí žádné fyzické peníze, ale stojí za ním úsilí všech 

zaměstnanců podniku.  

4.3. Finanční plán 

Nejdůležitější částí diplomové práce je finanční plán, kde jsou zaznačeny všechny počáteční 

náklady a odhadované výnosy. Finanční plán je základním podkladem pro finanční analýzu 

podniku. Dle níže uvedených informací bude patrné, zda je vhodné podnikatelský plán 

uskutečnitelný či nikoliv. V první kapitole je zobrazen harmonogram podnikatelského plánu, 

následně jsou představeny zdroje financování a vyčísleny náklady. V další části budou 

zhodnoceny očekávané výnosy, které budou vyjádřeny v realistické, pesimistické a 

optimistické variantě. 
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4.3.1. Časový harmonogram  

Celý projekt se začal realizovat již na začátku roku 2020 z tohoto důvodu zde budou znázorněny 

činnosti, které se již udály. Chtěl bych uvést, že majitel si spoustu činností zařizuje a bude 

nadále zařizovat sám společně s developerem projektu. Jednotlivé činnosti, jejich délka trvání 

a průběh jsou zobrazeny v následující tabulce.  

 

Pořadí 
činnosti popis činnosti dle harmonogramu doba trvání činnosti (dny) 

1 vypracování projektu stavby 30 
2 výstavba nebytových prostor 180 
3 příprava podnikatelského záměru 7 
4 tvorba webových stránek 7 
5 propagace informačních kanálů 30 
6 nábor zaměstnanců 30 
7 nákup vybavení do posilovny 30 
8 příprava a podpis nájemní smlouvy 4 
9 podpis smluv s dodavateli 5 
10 instalace vybavení do posilovny 15 
11 nákup nábytku do dětského koutku 8 
12 nákup nábytku k baru 8 
13 kolaudace prostor 2 
14 zápis do obchodního rejstříku 3 
15 slavnostní zahájení činnosti 1 

 

Tabulka 3: Harmonogram jednotlivých činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Práce na stavbě probíhají a budou probíhat paralelně s jednotlivým činnostmi nezbytnými ke 

spuštění provozu podniku. Tento harmonogram vychází z předpokladu, že výstavbu půjde 

podle plánu nicméně už v době tvorby této závěrečné práce se počítá se zpožděním cca 1 měsíc 

z důvodu nedostatečných pracovních sil na staveništi a současné situace ohledně vyhlášeného 

nouzového stavu. Slavnostní zahájení je plánováno na 1.1.2020. 
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4.3.2. Vlastní zdroje 

Pro začátek podnikání si společníci posilovny vyčlenili úspory v hodnotě 200 000 Kč. Tyto 

peníze by měly sloužit k pokrytí pořizovacích nákladů. Z vlastních zdrojů by podnik chtěl 

financovat hlavně náklady na založení společnosti, náklady spojené s propagací, náklady na 

vybavení recepce a zásoby do baru s občerstvením a nábytek s vybavením dětského koutku. 

Výhodou je, že se bude jednat o úplně nové prostory, tudíž není potřeba investovat kapitál do 

vybavení šaten a sprcha do vymalování posilovny. Největší investovanou částku bude tvořit 

vybavení do posilovny jako jsou osy, činky, posilovací stroje a ty budou financovány pomocí 

úvěru. 

Náklady Cena (CZK) 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 6000 

Výpis z katastru nemovitostí 150 

Výpis z rejstříku trestů 200 

Zápis do obchodního rejstříku  5000 

Celkem 11 350 
 

Tabulka 4: Náklady na založení společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Náklady Cena (CZK) 

Rádiová kampaň 9 000 

Webové stránky 10 000 

Inzerce v novinách 5 000 

Facebook a Instagram 10 000 

Celkem 24 000 
 

Tabulka 5: Náklady spojené s propagací (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady Cena (CZK) 

Počítač s tiskárnou 30 000 

Vybavení dětského koutku (hračky a nábytek) 40 000 
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Nádobí 15 000 

Suplementy značky Mr. Olympia 20 000 

Suplementy značky Nuttrend 5 000 

Suplementy značky Czech Virus 5 000 

Suplementy značky Extrifit 5 000 

Celkem 120 000 
 

Tabulka 6: Náklady na vybavení baru a dětského koutku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ve výše uvedených tabulkách jsou znázorněny počáteční náklady, které chtějí společníci 

financovat z vlastních zdrojů. Rozpočet je 200 000 CZK a kalkulace nákladů vychází na 

155 350 CZK. Zbylé peníze si podnik ponechá jako rezervu pro případné další náklady při 

založení podniku. 

4.3.3. Cizí zdroje  

V předchozí kapitole byli zmíněny náklady, které bude podnik financovat z vlastních zdrojů. 

Největší finanční položku při realizaci posilovny tvoří posilovací vybavení. Vzhledem k tomu, 

že jeden ze společníků má dobré vazby na jednu z tuzemských bank, bude využit bankovní úvěr 

se splatností 20 let a úrokovou sazbou 4,9 %. Posilovací stroje a další vybavení bude nakoupeno 

od jednoho z největších dodavatelů a leaderů ve světě fitness Hammer Strength. 

 

Vybavení Počet (ks) Cena (CZK) 

leg press 2 60 000 

předkopávání / zakopávání 3 45 000 

svodidla / multipress 3 50 000 

různé typy posilovacích věží 6 35 000 

butterfly / delt deck stroj 2 20 000 

benchpress 4 40 000 

posilovací lavičky 10 60 000 

cardio stroje 15 160 000 

stacionární / cyclingová kola 8 120 000 
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olympijské tyče / nakládací kotouče a jednoručky / činky 20 60 000 

dřepovací klece 5 60 000 

Osy 50 40 000 

Závaží od 2,5 kg do 50 kg 200 100 000 

Činky od 1 kg do 100 kg 100 150 000 

Celkem   1 000 000 
 

Tabulka 7: Náklady na vybavení posilovny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rozpočet na vybavení posilovny je stanoven na 1 mil CZK. Je to odpovídající částka s ohledem 

na plánovanou rozlohu posilovny. Podnik zvažuje úvěr od tří bank na českém trhu. Konkrétně 

se jedná o Komerční banku, Monetu Money Bank a Unicredit bank. Rozhodujícím faktory pro 

výběr peněžního ústavu je úroková sazba a doba splatnosti, kdy podnik uvažuje s co možná 

nejdelší splatností, aby měsíční splátka co nejméně zasahovala do měsíčního rozpočtu. 

Nejméně výhodná je nabídka Unicredit banky, kdy při úrokové sazbě 6,9 a maximální době 

splatnosti vychází měsíční splátka na 19 754 CZK. Komerční banka nabízí sice nižší úrokovou 

sazbu než Moneta (4,9 %), ale nabízí kratší maximální dobu splatnosti 7 let. V tomto případě 

by měsíční splátka vycházela na 14 086 CZK. Nejvýhodnější nabídka přichází v úvahu od 

Moneta Money Bank, která nabízí maximální dobu splatnosti 8 let, úrokovou sazbu 5,9 % a 

měsíční splátka zde činí 13 091 CZK. Níže je uveden splátkový kalendář vybraného 

podnikatelského úvěru v letech. Kompletní tabulka umoření s měsíčními splátkami je uvedena 

v přílohách práce. 

 

Rok Splátka Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 160 399,19 59 000,00 101 399,19 898 600,81 
2 160 399,19 53 017,45 107 381,75 791 219,06 
3 160 399,19 46 681,92 113 717,27 677 501,79 
4 160 399,19 39 972,61 120 426,59 557 075,21 
5 160 399,19 32 867,44 127 531,76 429 543,45 
6 160 399,19 25 343,06 135 056,13 294 487,32 
7 160 399,19 17 374,75 143 024,44 151 462,88 
8 160 399,19 8 936,31 151 462,88 0 

 

Tabulka 8: Splátkový kalendář podnikatelského úvěru v letech (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3.4. Zahajovací rozvaha 

První účetní rok společnosti bude začínat 1. ledna 2021. Zahájení podnikatelské činnosti je 

propojeno s vybavením posilovny. 

 

Rozvaha 
Aktiva Pasiva 

Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 
Dlouhodobý hmotný majetek 1 000 000 Základní kapitál 200 000 

    
Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby 100 000 Bankovní úvěr 1 000 000 
Bankovní účet 100 000   
Suma aktiv 1 200 000 Suma pasiv 1 200 000 

 

Tabulka 9: Zahajovací rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.3.5. Provozní náklady 

Pro úplnou kalkulaci je potřeba zjistit i měsíční provozní náklady, které bude muset posilovna 

každý měsíc platit nad rámec počátečních jednorázových investic. Jedná se hlavně o nájem, 

splátku podnikatelského úvěru, mzdové náklady, internet a tvorbu zásob suplementů a 

občerstvení do baru. 

 

Vzhledem k tomu, že v prostorách budeme jako první nájemníci vycházíme z odhadovaných 

nájmů v dané lokalitě za m2. S majitelem jsme dojednali nájemné ve výši 25 000 CZK včetně 

energií. Energie jsou z toho kalkulovány na 5 000 s tím že dojde k úpravě po zjištění reálné 

spotřeby vody, plynu a elektřiny a nájem o to bude upraven. Do ceny nájmu je i započítán úklid 

prostor, protože komplex nebytových prostor bude jednou týdně kompletně uklízen najatou 

firmou. Podnikatelský úvěr je poté modelován se splatností 8 let s roční splátkou 160 399,19 

CZK, kdy měsíční splátky vychází na 13 091 CZK. Dohromady za nájem a splátku úvěru 

podnik měsíčně zaplatí 38 092 CZK. 

 

Další důležitou položkou jsou mzdy zaměstnanců posilovny. Z počátku bude podnik uvažovat 

se mzdami pro oba společníky a pro 3 další trenéry. Oba společníci budou zároveň i trenéři a 

všichni budou dostávat stejnou mzdu ve výši 25 000 CZK.  
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Jak již bylo avizováno, tak náklady spojené se zásobami do baru jsou z počátku hrazeny 

z vlastních zdrojů. Kalkulovaná zásoba by měla posilovně vystačit na 3 měsíce, protože je u 

většího množství výhodnější cena a suplementy mají velmi dlouhou trvanlivost. Podle spotřeby 

jednotlivých značek bude podnik průběžně zásoby doplňovat a rozpočítáno na měsíc vychází 

suplementy na 11 000 CZK + náklady na další občerstvení jako je káva a nealkoholické nápoje 

vychází na 4 000 CZK. Internet je kalkulován na částku 700 CZK za měsíc včetně poplatku za 

pevnou linku, protože v dnešní době je nemyslitelné zřídit posilovny bez Wi-Fi připojení. 

Koncesionářský poplatek za rádio posilovna neuvažuje, protože bude pouštět vlastní hudbu. 

 

Položka  Cena (Kč)  Cena za rok (Kč)  

Nájem 20 000 240 000 

Spotřeba energie 5 000 60 000 

Splátka úvěru 13 091 160 399 

Mzdové náklady 125 000 1 500 000 

Internet a telefon 700 8 400 

Zásoby do baru 15 000 180 000 

Celkem 178 791 2 148 799 
 

Tabulka 10: Provozní náklady podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4.3.6. Dražba nebytových prostor 

Jedná se o velmi lukrativní prostory v nově stavěním bytovém i nebytovém komplexu s velmi 

dobrou logistikou. Majitel objektu si je tohoto faktu vědom, a ještě před podpisem smlouvy by 

měla proběhnout aukce se zájemci o provoz nebytového prostoru. Nicméně majiteli se návrh 

na založení Arnolds Gym velmi líbí, máme přislíbeny prostory v komplexu. Jedná se v zásadě 

o nestandardní situaci, ale bude se jednat i o nově postavené prostory bez nijak větších investic 

do zařízení (vyjma posilovacích strojů). Majitel si proto přeje uhradit jednorázovou kauci 

v prvním roce provozu posilovny ve výši 1 000 000 CZK. V této ceně je započítána výstavba 

posilovny bez posilovacích strojů, avšak včetně recepce, baru s lednicí a vybavení šaten, sprch 

a toalet a dvou solárií. Celková kalkulace byla odhadována s developerem projektu na 800 000 

CZK, což je k výši kauce, velmi solidní cena. 
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4.3.7. Očekávané tržby 

Vzhledem k tomu, že podnik bude generovat příjmy na základě prodeje nabízených služeb je 

těžší odhadnout příjmy podniku. Budeme vycházet z kapacity na m2 za den a z průměrné ceny 

za vstup do posilovny, protože klienti mohou zakoupit jednorázový vstup nebo různé druhy 

permanentek. Průměrná cena za vstup je stanovena na 80 CZK. Do průměrné ceny za trénink 

není zahrnuta cena za doplňkové služby jako je občerstvení, solárium a pronájem prostor fitness 

centra pro přípravu na soutěže v kulturistice, z důvodu horšího odhadu poptávky po službách, 

protože jak již bylo avizováno konkrétní návštěvnost nelze určit. Maximální kapacita posilovny 

bude najednou 50 osob. Průměrně klienti stráví v posilovně 2 hodiny i s využitím sprch. Výnosy 

podniku jsou rozděleny na optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu. Optimistická 

varianta předpokládá, že bude kapacita podniku využita téměř na maximum. Výhodou je, že 

posilovna zahajuje provoz na počátku roku a přepokládá vyšší návštěvnost z důvodu 

předsevzetí lidí začít chodit do posilovny. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že maximální 

kapacita bude využita jen v ty nejvíce exponované hodiny tzn. od 16 do19 hodin. Optimistická 

varianty počítá s tím, že za 16 hodinou otevírací dobu navštíví posilovnu 150 lidí. Realistická 

varianta bude průměrně 100 osob a pesimistická pouze 65 osob za den. 

 

Předpokládané měsíční tržby v jednotlivých variantách: 

• Optimistická varianta: 150*80*30 = 360 000 CZK (ročně 4 320 000 CZK) 

• Realistická varianta: 100*80*30 = 240 000 CZK (ročně 2 880 000 CZK) 

• Pesimistická varianta: 70*80*30 = 168 000 CZK (ročně 2 016 000 CZK) 

 

Po dvou letech provozu posilovny se počítá s nárůstem návštěvníků a to od 10 % v druhém roce 

a o 20 % ve třetím roce. Níže uvedená tabulky uvádí výkazy zisku a ztráty v prvních třech letech 

provozu posilovny ve všech zmíněných variantách. Doplňkové tržby z prodeje občerstvení na 

baru a ze solária jsou započítány do průměrné ceny vstupu pro přehlednost výkazů a horší odhad 

poptávky po doplňkových službách. 

 

Optimistická varianta 2021 2022 2023 

Tržby 4 320 000 4 752 000 5 184 000 

Náklady na pořízení prostor 1 000 000 0 0 

Provozní náklady 648 799 648 799 648 799 
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Mzdové náklady 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

VH před zdaněním 1 171 201 2 603 201 3 035 201 

Daň 19% 222 528 419 608 576 688 

VH po zdanění 948 672 2 108 592 2 458 512 
 

Tabulka 11: Výkaz zisku a ztráty - Optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

V této variantě dosahuje posilovna kladných výsledků hospodaření již v prvním roce 

hospodaření a následující dva roky zisky navyšuje závisle na větší návštěvnosti posilovny. 

 

Realistická varianta 2021 2022 2023 

Tržby 2 880 000 3 168 000 3 456 000 

Náklady na pořízení prostor 1 000 000 0 0 

Provozní náklady 648 799 648 799 648 799 

Mzdové náklady 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

VH před zdaněním -268 799 1 019 201 1 307 201 

Daň 19%   193 648 248 368 

VH po zdanění -268 799 825 662 1 058 832 
 

Tabulka 12: Výkaz zisku a ztráty - Realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

V realistické variantě se podnik nachází v prvním roce provozu ve ztrátě. Důvodem jsou větší 

vstupní náklady na možnost fungování v posilovně a složení kauce majiteli prostor. 

V následujících letech již podnik generuje dostatečné zisky a může být dorovnána ztráta 

z prvního roku podnikání. Zbylé peníze může podnik investovat do dalšího vybavení posilovny, 

marketingu nebo do nabírání další pracovní síly do podniku. 

 

Pesimistická varianta 2021 2022 2023 

Tržby 2 016 000 2 217 600 2 241 920 

Náklady na pořízení  1 000 000 0 0 

Provozní náklady 648 799 648 799 648 799 

Mzdové náklady 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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VH před zdaněním -1 132 799 68 801 93 121 

Daň 19%   13 072 17 692 

VH po zdanění -1 132 799 55 728 75 428 
 

Tabulka 13: Výkaz zisku a ztráty - Pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pesimistická varianta výsledku hospodaření ukazuje, že v prvním roce podnikaní posilovna 

generuje ztrátu více jak 1 milion CZK. Tuto ztrátu se podniku nepodaří dorovnat ani v dalších 

dvou letech provozu, i když je podnik v zisku. Tato varianta počítá s velmi nízkou návštěvností 

a zásadním nákladem jsou mzdy pěti zaměstnanců. Podnik by v takovém případě měl flexibilně 

zareagovat a přímo úměrně snížit stav zaměstnanců tak, aby co nejvíce omezil mzdové náklady 

společnosti a začal co nejdříve vykazovat kladný výsledek hospodaření. 

 

4.3.7.1. Alternativní návrhy řešení 

V nadcházející kapitole jsou znázorněny všechny tři varianty možných scénářů, kterými by se 

mohl podnik ubírat v prvních třech letech provozu. Za zvážení určitě stojí financování 

podnikatelským úvěrem i kauce, kterou je nutno složit majiteli prostor v prvním roce provozu. 

Pokud uvažujeme stejnou dobu splatnosti i výši úrokové sazby tj. 8 let a 5,9 % úrok při 

požadované částce 2 000 000 CZK vychází roční splátka úvěru na 320 799 CZK. Na měsíce je 

pak splátky přepočtena na 26 188 CZK. Je nutno počítat s navýšením měsíčních nákladů a je 

otázka, zda by podnik chtěl akceptovat takovou míru zadlužení. V níže uvedené tabulce je 

zachycen splátkový kalendář v letech na částku 2 mil. CZK. 

 

Rok Splátka Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 320 798,39 118 000,00 202 798,39 1 797 201,61 
2 320 798,39 106 034,90 214 763,49 1 582 438,12 
3 320 798,39 93 363,85 227 434,54 1 355 003,59 
4 320 798,39 79 945,21 240 853,17 1 114 150,42 
5 320 798,39 65 734,87 255 063,51 859 086,90 
6 320 798,39 50 686,13 270 112,26 588 974,65 
7 320 798,39 34 749,50 286 048,88 302 925,77 
8 320 798,39 17 872,62 302 925,77 0 

 

Tabulka 14 Splátkový kalendář podnikatelského úvěru v letech (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pokud bychom tuto změnu chtěli zahrnout i do optimistické, realistické a pesimistické varianty 

finančního plánu, pak v optimistické variantě navýšíme meziroční zisk. V realistické variantě 

začneme generovat zisk již v prvním roce provozu podniku, ale na druhé straně se i navýší 

náklady spojené se splátkou úvěru na vyšší celkovou částku. Po odečtení provozních nákladů 

by v prvním roce provozu v realistickém scénáři posilovna generovalo již kladný výsledek 

hospodaření po odečtení daně ve výši 462 349 CZK. V pesimistické variantě je podnik po 

prvním roce hospodaření stále ve ztrátě, nicméně pouze 293 198 CZK a v dalších letech již 

generuje zisk. 

 

4.4. Hodnocení rizik 
 

Společnost během své činnosti musí neustále sledovat možná rizika, vyhodnocovat je a určit 

strategii, jak těmto rizikům nejlépe předejít, popřípadě mít připravený plán, pokud rizika 

nastanou. Každý podnikatel by měl důsledně připravit na rizika, jež mohou nastat v průběhu 

podnikání, tak aby byl při jejich výskytu schopný na ně pružně reagovat a co nejvíce je 

eliminovat. 

4.4.1. Identifikace rizik  

Níže jsou uvedena nejvýznamnější rizika, které mohou nastat pro nově vzniklou společnost. 

 

Riziko č. 1 – Nezájem o nabízené služby 

Každý podnikatel podstupuje riziko nezájmu o nabízené služby. Pokud se jedná o začínajícího 

podnikatele, tento nezájem může být dán malým povědomí o nabízených službách či 

nedůvěrou. U již zavedeného podniku tato možnost může nastat například v případě vysoké 

konkurence, jež má například vyšší kvalitu služeb nebo určité postavení na trhu. 

 

Opatření: Abychom eliminovali riziko spojené s nezájmem o nabízené služby, měli bychom 

využívat účelnou reklamu, neustále zlepšit jméno firmy pomocí PR, nabízet kvalitní služby za 

přijatelné ceny a poskytovat zákazníkům kvalitní servis. 

 

Riziko č. 2 – Vstup nových konkurentů 
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Další hrozba, která podnik může zasáhnout, je vstup nové konkurence na trh nebo posílení 

postavení stávající konkurence. 

 

Opatření: Neustále zlepšovat kvalitu nabízených služeb, nabídka věrnostního programu pro 

dlouhodobé klienty. 

 

Riziko č. 3 – Nespokojenost zákazníků 

Toto riziko může nastat, například pokud se enormně zvýší počet klientů a zaměstnanci jim 

nestíhají zpracovávat požadavky na tréninky. 

 

Opatření: Na každého zaměstnance stanovit přesný počet klientů, které mají v péči. 

 

Riziko č. 4 – Neplánované výdaje 

I když se budeme snažit vše naplánovat do posledního detailu, mohou nastat situace, které 

neočekáváme a které nám mohou značně znesnadnit podnikání případně vést až k jeho zániku. 

 

Opatření: Udržování peněžní jistiny, možnost bankovního úvěru. 

 

Riziko č. 5 – Uzavření nebytových prostor  

Jelikož se posilovna bude nacházet v prostoru vlastněného majitelem celého komplexu, 

nemůžeme zcela vyloučit možnost, že majitel svoji nemovitost prodá někomu jinému a můžeme 

přijít o místo podnikání. 

 

Opatření: Kvalitně zpracovaná smlouva právníkem mezi firmou a majitelem komplexu. 

Pro hodnocení rizik slouží níže vytvořená tabulka s možnými riziky, kterým je poté přidělena 

určitá hodnota. Ta je dána podle pravděpodobnosti daného rizika a jeho míry dopadu na 

společnost. Jde především o celkovou rizikovost. Pro hodnocení rizik je nejprve stanovena 

pravděpodobnost výskytu rizika (PV) a míra dopadu (D) na riziko. Klasifikace těchto parametrů 

je řazena do tří skupin – malá, střední a velká (PV). Každá skupina je procentuálně ohodnocena.  
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Hodnoty  Pravděpodobnost  Dopad  

0-33 %  malý malý 

33-66 % střední střední 

66-100 % velký velký 
 

Tabulka 15: Výskyt a dopad rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko  PV D Skore 
rizika 

Opatření Nová 
PV 

Nový D  Nové skore 
rizika   

Nezájem o 
nabízenyé služby  

0,6 5 3 Účelné reklamy, podpora prodeje, 
PR a kvalitní servis  

0,4 3 1,2 
 

 

Vstup nových 
konkurentů  

0,3 4 1,2 Individuální ceny pro dlouhodobé 
klienty, udržovat vztah s klienty  

0,3 2 0,6 
 

 

Nespokojenost 
zákazníků  

0,4 4 1,6 Sledovat vytíženost pracovníků, 
udržovat kvalitu nabízených služeb  

0,2 2 0,4 
 

 

Neplánované výdaje  0,5 3 1,5 Udržování peněžní jistiny, možnost 
bankovního úvěru  

0,4 2 0,8 
 

 

Uzavření 
nebytových prostor  

0,2 3 0,6 Kvalitně zpracovaná smlouva 
právníkem  

0,2 1 0,2 
 

 

 

Tabulka 16: Hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výše uvedená tabulka znázorňuje dopad jednotlivých rizik na nově založený podnik. Jsou zde 

znázorněny i opatření, která by měla tato rizika eliminovat. Největší riziko podnik spatřuje 

v nezájmu o poskytované služby a je o to nutnější se velmi rychle dostat do povědomí 

zákazníku a nepodceňovat všechny informační kanály zmíněné v marketingovém plánu.  
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5. Závěr 
 

Cílem této závěrečné práce bylo sestavení návrhu reálného podnikatelského záměru na téma 

založení klasické posilovny ve městě Brně. Na základě provedených analýz, které byly 

aplikovány dle teoretických poznatků, jsem navrhl řešení pro otevření nové posilovny Arnolds 

Gym. Tato posilovna by měla vyplnit chybějící díru na trhu a kombinovat prvky klasického 

posilování ze zlaté éry kulturistky z 80tých let a nejmodernějších posilovacích strojů a vybavení 

současnosti. 

 

Nejprve jsem se zaměřil na rešerši teoretických východisek práce, která obsahovala základní 

pojmy a definice toho, co vlastně podnikání je a jaké má formy, jak vůbec definujeme 

podnikatelský záměr a následně navazovaly strategické analýzy.  

V analytické části jsem zhodnotil vnitřní a vnější prostředí plánovaného podniku pomocí dílčích 

analýz. Využil jsem SLEPT analýzu, která zkoumá vnější okolí podniku z hlediska pěti 

strategických segmentů – společenských, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických. Dále následoval McKinseyho model 7S a Porterův model pěti konkurenčních 

sil, ve kterém jsem se zaměřil na současné konkurenční prostředí, na vyjednávací sílu 

dodavatelů a zákazníků, na možnosti vstupu nových konkurentů na trh a na možnost vzniku 

substitutů. Jako poslední jsem zvolil SWOT analýzu. Smyslem SWOT analýzy je identifikovat 

silné a slabé stránky či příležitosti a hrozby vznikající v interním a externím prostředí firmy.  

Nejdůležitější část této diplomové práce je vlastní návrh podnikatelského plánu, který nejprve 

obsahuje popis samotné společnosti, její právní formu, způsob podnikání a informace o 

umístění. Hlavním cílem návrhové části diplomové práce je identifikovat všechny podstatné 

informace související s plánovaným podnikáním, tak aby bylo možné posoudit reálný vstup 

společnosti na současný trh.  

 

Po představení společnosti se podnikatelský plán zabývá identifikací konkrétního 

marketingového mixu 4P, kde jsou uveden kompletní ceník posilovny. Průměrná cena za 

vstupu do posilovny činí 80 CZK (počítáno včetně permanentek). Stěžejní částí 

podnikatelského záměru je finanční plán, který se zaměřuje na identifikaci plánovaných 

celkových příjmů a výdajů. Vlastní kapitál společnosti je 200 000 CZK a počáteční náklady, 

které chtějí společníci financovat z vlastních zdrojů (bez posilovacích strojů a vybavení 
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posilovny) jsou kalkulovány na 155 350 CZK. Zbylé peníze si podnik ponechá jako rezervu 

pro případné další náklady při založení podniku jako finanční rezervu. Vybavení do posilovny 

je kalkulováno na 1 milion CZK a podnik bude tyto náklady financovat spotřebitelským úvěrem 

s úrokovou sazbou 5,9 % se splatností 8 let a měsíční splátka vychází 13 091 CZK. Odhadované 

příjmy vycházejí z předpokladu, kolik lidí denně bude posilovnu navštěvovat za průměrnou 

cenu vstupu do posilovny. Následně jsou představeny optimistické, realistické a realistické 

scénáře prvních tří let provozu posilovny pomocí výkazů zisků a ztráty. Realistická varianta 

počítá s ročními tržbami na vstupném do posilovny 2 880 000 CZK. V prvním roce je posilovna 

ve ztrátě 268 799 CZK, ale v dalších letech je již výsledek hospodaření kladný a ve druhém 

roce hospodaření je podnik v zisku 825 662 CZK a třetí rok 1 058 832 CZK. 

 

Podnik se bude v počátku založení i v dalších letech provozu setkávat s velkým množstvím 

rizik, která mohou podnik ohrozit. Pro ujasnění jsem využil analýzu rizik, kde hlavní rizika 

podniku spatřuji v nezájmu zákazníků o nabízené služby, vstup nových konkurentů nebo 

nečekané finanční výdaje. K jednotlivým možným rizikům byla připravena možná opatření pro 

snížení rizika.  

 

Tato práce byl vytvořena za účelem poskytnutí podnikatelského plánu na založení nové 

posilovny Arnold Gym. Sestavený výkaz zisku a ztrát v realistické variantě ukazuje, že 

podnikání bude ve ztrátě pouze v prvním roce podnikání a další roky již bude v zisku. Po 

důkladném zhodnocení všech podstatných okolností považuji podnikatelský záměr za 

uplatnitelný v reálném prostředí současného trhu. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Splátkový kalendář podnikatelského úvěru v měsících (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

měsíc Splátka Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 
1 13 092,79 4 916,67 8 176,13 991 823,87 
2 13 092,79 4 876,47 8 216,33 983 607,55 
3 13 092,79 4 836,07 8 256,72 975 350,83 
4 13 092,79 4 795,47 8 297,32 967 053,51 
5 13 092,79 4 754,68 8 338,11 958 715,40 
6 13 092,79 4 713,68 8 379,11 950 336,29 
7 13 092,79 4 672,49 8 420,31 941 915,98 
8 13 092,79 4 631,09 8 461,71 933 454,28 
9 13 092,79 4 589,48 8 503,31 924 950,97 
10 13 092,79 4 547,68 8 545,12 916 405,85 
11 13 092,79 4 505,66 8 587,13 907 818,72 
12 13 092,79 4 463,44 8 629,35 899 189,37 
13 13 092,79 4 421,01 8 671,78 890 517,59 
14 13 092,79 4 378,38 8 714,41 881 803,18 
15 13 092,79 4 335,53 8 757,26 873 045,91 
16 13 092,79 4 292,48 8 800,32 864 245,60 
17 13 092,79 4 249,21 8 843,59 855 402,01 
18 13 092,79 4 205,73 8 887,07 846 514,95 
19 13 092,79 4 162,03 8 930,76 837 584,19 
20 13 092,79 4 118,12 8 974,67 828 609,52 
21 13 092,79 4 074,00 9 018,80 819 590,72 
22 13 092,79 4 029,65 9 063,14 810 527,58 
23 13 092,79 3 985,09 9 107,70 801 419,88 
24 13 092,79 3 940,31 9 152,48 792 267,40 
25 13 092,79 3 895,31 9 197,48 783 069,93 
26 13 092,79 3 850,09 9 242,70 773 827,23 
27 13 092,79 3 804,65 9 288,14 764 539,09 
28 13 092,79 3 758,98 9 333,81 755 205,28 
29 13 092,79 3 713,09 9 379,70 745 825,58 
30 13 092,79 3 666,98 9 425,82 736 399,76 



 

 

  

II 

 

 

31 13 092,79 3 620,63 9 472,16 726 927,60 
32 13 092,79 3 574,06 9 518,73 717 408,87 
33 13 092,79 3 527,26 9 565,53 707 843,33 
34 13 092,79 3 480,23 9 612,56 698 230,77 
35 13 092,79 3 432,97 9 659,82 688 570,95 
36 13 092,79 3 385,47 9 707,32 678 863,63 
37 13 092,79 3 337,75 9 755,05 669 108,58 
38 13 092,79 3 289,78 9 803,01 659 305,57 
39 13 092,79 3 241,59 9 851,21 649 454,37 
40 13 092,79 3 193,15 9 899,64 639 554,72 
41 13 092,79 3 144,48 9 948,32 629 606,41 
42 13 092,79 3 095,56 9 997,23 619 609,18 
43 13 092,79 3 046,41 10 046,38 609 562,80 
44 13 092,79 2 997,02 10 095,78 599 467,02 
45 13 092,79 2 947,38 10 145,41 589 321,61 
46 13 092,79 2 897,50 10 195,29 579 126,32 
47 13 092,79 2 847,37 10 245,42 568 880,89 
48 13 092,79 2 797,00 10 295,79 558 585,10 
49 13 092,79 2 746,38 10 346,42 548 238,68 
50 13 092,79 2 695,51 10 397,29 537 841,40 
51 13 092,79 2 644,39 10 448,41 527 392,99 
52 13 092,79 2 593,02 10 499,78 516 893,21 
53 13 092,79 2 541,39 10 551,40 506 341,81 
54 13 092,79 2 489,51 10 603,28 495 738,54 
55 13 092,79 2 437,38 10 655,41 485 083,12 
56 13 092,79 2 384,99 10 707,80 474 375,32 
57 13 092,79 2 332,35 10 760,45 463 614,88 
58 13 092,79 2 279,44 10 813,35 452 801,52 
59 13 092,79 2 226,27 10 866,52 441 935,00 
60 13 092,79 2 172,85 10 919,95 431 015,06 
61 13 092,79 2 119,16 10 973,64 420 041,42 
62 13 092,79 2 065,20 11 027,59 409 013,83 
63 13 092,79 2 010,98 11 081,81 397 932,03 
64 13 092,79 1 956,50 11 136,29 386 795,73 
65 13 092,79 1 901,75 11 191,05 375 604,69 
66 13 092,79 1 846,72 11 246,07 364 358,62 
67 13 092,79 1 791,43 11 301,36 353 057,25 



 

 

  

III 

 

 

68 13 092,79 1 735,86 11 356,93 341 700,33 
69 13 092,79 1 680,03 11 412,77 330 287,56 
70 13 092,79 1 623,91 11 468,88 318 818,68 
71 13 092,79 1 567,53 11 525,27 307 293,41 
72 13 092,79 1 510,86 11 581,93 295 711,48 
73 13 092,79 1 453,91 11 638,88 284 072,60 
74 13 092,79 1 396,69 11 696,10 272 376,50 
75 13 092,79 1 339,18 11 753,61 260 622,89 
76 13 092,79 1 281,40 11 811,40 248 811,49 
77 13 092,79 1 223,32 11 869,47 236 942,02 
78 13 092,79 1 164,96 11 927,83 225 014,20 
79 13 092,79 1 106,32 11 986,47 213 027,72 
80 13 092,79 1 047,39 12 045,41 200 982,32 
81 13 092,79 988,16 12 104,63 188 877,69 
82 13 092,79 928,65 12 164,14 176 713,54 
83 13 092,79 868,84 12 223,95 164 489,59 
84 13 092,79 808,74 12 284,05 152 205,54 
85 13 092,79 748,34 12 344,45 139 861,09 
86 13 092,79 687,65 12 405,14 127 455,95 
87 13 092,79 626,66 12 466,13 114 989,82 
88 13 092,79 565,37 12 527,43 102 462,39 
89 13 092,79 503,77 12 589,02 89 873,37 
90 13 092,79 441,88 12 650,92 77 222,46 
91 13 092,79 379,68 12 713,12 64 509,34 
92 13 092,79 317,17 12 775,62 51 733,72 
93 13 092,79 254,36 12 838,44 38 895,28 
94 13 092,79 191,24 12 901,56 25 993,72 
95 13 092,79 127,8 12 964,99 13 028,73 
96 13 092,79 64,06 13 028,73 0 

 


