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Abstrakt

Bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem podnikatelského  plánu  pro  založení  tanečního 

studia  ve  Valašském Meziříčí.  Bakalářská  práce  obsahuje  teorii  nezbytnou  pro  jeho 

vytvoření,  analýzu trhu a zákazníků,  marketingový plán,  organizační  plán a finanční 

plán. Na základě provedených analýz a finančního plánu je posouzena realizovatelnost 

podnikatelského plánu v praxi. 

Klíčová slova

Podnikatelský plán, taneční škola, živnost

Abstract

This  bachelor´s  thesis  focuses  on  proposal  of  business  plan  for  dancing  studio 

foundation in Valašské Meziříčí. The bachelor thesis includes the theory necessary for 

its  creation,  market  and  customer  analysis,  marketing  plan,  management  plan  and 

financial plan. On the basis of analysis and financial plan is assessed the feasibility of 

business plan in practice. 
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ÚVOD

Využití volného času a péče o vzhled jsou v současné době velice diskutovaná témata. 

Jiným způsobem využívají volný čas „teenageři a jinak studenti, kteří při studiu pracují, 

stejně tak je to u zaměstnaných osob a důchodců. Mladé dívky a ženy řeší zejména péči 

o  vzhled,  chtějí  nejen dobře vypadat,  ale  i  cítit  se psychicky lépe.  V současnosti  je 

populární  žít  zdravě,  pečovat  o vzhled a aktivně využívat  volný čas. Mezi mladými 

děvčaty po celém světě se rozmohl trend péče o tělo prostřednictvím moderních tanců, 

jejich prostřednictvím ženy pečují o svoji postavu, uvědomují si sílu ženskosti a lépe 

vnímají sebe sama. 

Budoucí podnikatelka, která bude provozovat taneční studio, momentálně působí jako 

lektorka  tance  ve Vsetíně.  Letošní  rok hodlá  činnost  lektorky ve  Vsetíně  ukončit  a 

uvažuje o tom, že by si otevřela vlastní taneční studio ve Valašském Meziříčí, čímž by 

si splnila svůj dětský sen. 

Cílem  bakalářské  práce  je  zpracování  návrhu  podnikatelského  plánu  na  založení 

tanečního studia se sídlem ve Valašském Meziříčí. V práci je věnována pozornost teorii, 

nezbytné  k vytvoření  návrhu  podnikatelského  plánu,  analýze  trhu  a  zákazníků, 

marketingovému plánu, organizačnímu plánu a finančnímu plánu. Na základě analýzy 

trhu,  analýzy  zákazníků  a  finančního  plánu  bude  posouzeno,  zda  je  návrh 

podnikatelského  plánu  realizovatelný  v praxi.  Jestli  se  podnikatelce  vyplatí  otevřít 

taneční studio ve Valašském Meziříčí či ne.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

1. 1 Základní pojmy 

1. 1. 1 Podnik

Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník je podnik definován takto:  „Podnikem 

se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jako i osobních a nehmotných  

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

podnikateli a slouží k provozování podniku, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto  

účelu složit.“ (10, § 5)

1. 1. 2 Podnikání

Podnikání  je  dle  zákona  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník  definováno  takto: 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním  

jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (10, §2)

1. 1. 3 Podnikatel 

Podnikatelem je osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Osoba, podnikající na 

základě  živnostenského  oprávnění  nebo  na  základě  jiného  než  živnostenského 

oprávnění dle zvláštních předpisů. Podnikatelem také může být osoba, podnikající na 

základě  jiného  než  živnostenského  oprávnění  dle  zvláštních  předpisů.  Nebo  osoba 

provozující zemědělskou výrobu a je zaevidovaná dle zvláštních předpisů. (10, §2)
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1. 2 Volba právní formy podnikání

Při výběru právní formy se musí podnikatel zamyslet nad tím, jaký bude rozsah jeho 

činnosti. Je důležité, aby právní forma vhodně odpovídala zvolenému typu podnikání. 

Například živnostník může pohodlně provozovat pouze několik málo činností. Pokud 

chce  mít  podnikatel  rozsáhlejší  sortiment  zboží  a  služeb,  bude  pro  něj  vhodnější 

varianta některé z obchodních společností. (23)

Pokud hodlá podnikatel podnikat sám, bude výhodnější podnikat jako živnostník. Pokud 

podnikatel plánuje podnikat s více společníky, může uvažovat o některé z obchodních 

společností. (23)

Důležitým kriteriem pro výběr právní formy je také administrativní náročnost, týkající 

se  založení  podnikání.  U  živnostenského  podnikání  stačí  pouze  získat  živnostenské 

oprávnění. U obchodních společností je třeba sepsat zakladatelskou smlouvu a zápis do 

obchodního rejstříku. (23)

Dalším  důležitým  kriteriem  pro  výběr  právní  formy  jsou  požadavky  na  počáteční 

kapitál, který je zapotřebí vložit do začátku podnikání. U živnosti není stanovená výše 

základního  kapitálu.  Je  třeba  zaplatit  pouze  poplatky  spojené  s pořízením 

živnostenského  oprávnění.  Založení  živnosti  je  tedy  nejméně  nákladné.  Co  se  týče 

základního kapitálu, je to u obchodních společností nákladově náročnější. Například u 

společnosti s ručením omezeným je nutné vložit minimální základní kapitál 200 000 Kč. 

(23)

Dále je důležité zhodnotit finanční možnosti podnikatele. Živnostník obvykle dotuje své 

podnikání  z vlastních  zdrojů.  Má  omezené  možnosti  dostat  se  k cizím  finančním 

zdrojům.  Obchodní  společnosti  mají  určitě  daleko  lepší  přístup  k cizím  zdrojům. 

K jejich získání mohou využít různých prostředků jako například vklady do základního 

jmění podniku, tiché společenství, akvizice majetku a podobně. (23)
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Dalším faktorem je ručení. Zde je v nevýhodě živnostenské podnikání. Živnostník ručí 

za  své  závazky  neomezeně.  Dokonce  i  svým  soukromým  majetkem.  Celým  svým 

majetkem,  společně  a  nerozdílně,  ručí  také  veřejné  obchodní  společnosti.  U 

komanditních společností ručí celým svým majetkem komplementář. Komanditista ručí 

do výše svého nesplaceného vkladu. U společnosti s ručením omezeným a u akciové 

společnosti je ruční omezeno výši majetkového podílu ve společnosti. (23)

Je  moudré  také  zohlednit  účast  na  podílech  ze  zisku.  Veškerý  zisk  po  zdanění  u 

živnostenského  podnikání  připadá  na  podnikatele.  Z toho  důvodu,  že  je  jediným 

účastníkem na podnikání. Obchodní společnosti, které jsou založeny více osobami, se 

dělí o zisk všichni společníci. Buď rovným dílem, nebo dle výše kapitálového vkladu. 

(23)
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1. 3 Podnikání na základě živnosti 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je živnost definována takto: 

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

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

(9, § 2)

1. 3. 1 Subjekty oprávněné provozovat živnost

K subjektům, oprávněným provozovat živnost na území České republiky patří:

• Fyzické osoby, které mají místo na území ČR i mimo ČR

• Právnické osoby, které mají sídlo na území ČR i mimo ČR

• Zahraniční fyzická osoba, která musí mít povolení pro pobyt na území ČR

• Fyzická osoba, která pobývá v ČR z důvodu doplňkové ochrany, a nebo jí byl 

udělen azyl (7, s. 28)

1. 3. 2 Subjekty neoprávněné provozovat živnost

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba v případě, že byl na jejich 

majetek prohlášen konkurs,  a to i  v případě,  že 3 roky poté,  co soud zrušil  konkurs 

z důvodu,  že  bylo  splněno  rozvrhové  usnesení,  nebo  že  majetek  dlužníka  je 

nedostačující k úhradě nákladů konkursu. Dále nemůže fyzická nebo právnická osoba 

provozovat  živnost,  pokud  byla  omezena  jejich  činnost  nakládání  s majetkovou 

podstatou prostřednictvím insolventního řízení. Živnost také nemůže vykonávat fyzická 

osoba,  které  správní  orgán uložil  zákaz  činnosti,  která  se  týká  provozování  živnosti 

v oboru nebo příbuzném oboru. Dokud bude zákaz trvat. (7, s. 28)
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1. 3. 3 Provozování živnosti

Živnost  může  provozovat  právnická  nebo  fyzická  osoba,  pouze  v případě,  že  splní 

podmínky, které stanovuje živnostenský zákon. Aby mohla fyzická osoba provozovat 

živnost,  musí  splňovat  dle  živnostenského  zákona  všeobecné  podmínky.  Musí 

dosáhnout věku minimálně 18 let, musí být způsobilá k právním úkonům a musí být 

bezúhonná. (9, § 6)

Dále musí fyzická osoba splňovat zvláštní podmínky pro provozování živností. Musí 

být odborně způsobilá k výkonu dané živnosti. (9, § 7)

Podnikatel si může stanovit odpovědného zástupce, prostřednictvím kterého může být 

živnost vykonávána. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která zodpovídá za řádný 

chod  živnosti  a  dodržuje  stanovené  podmínky.  Musí  být  ve  smluvním  vztahu 

s podnikatelem. (9, § 11)

1. 3. 4 Rozdělení živností

Živnosti  se  dělí  na  dvě  základní  skupiny.  Na  živnosti  ohlašovací  a  živnosti 

koncesované.  Ohlašovací živnosti  se dále dělí  na živnosti  volné,  řemeslné a vázané. 

Pokud jsou splněny stanovené podmínky, mohou být živnosti ohlašovací provozovány 

na  základě  ohlášení.  Výkon  živnosti  koncesované  lze  provádět  pouze  na  základě 

koncese. (9, § 9)

1. 3. 5 Živnostenské oprávnění

Živnostenské  oprávnění  u  fyzických  osob,  které  podnikají  na  základě  živnosti 

ohlašovací, vzniká dnem ohlášení. U fyzických osob, podnikajících na základě živnosti 

koncesované,  vzniká  živnostenské  oprávnění  dnem nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o 

udělení  koncese.  U  právnických  osob  vzniká  živnostenské  oprávnění  zápisem  do 

obchodního rejstříku. Podnikatel své živnostenské oprávnění prokazuje prostřednictvím 

výpisu ze živnostenského rejstříku. (9, § 10)
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Živnostenské oprávnění může zaniknout smrtí podnikatele. Zánikem právnické osoby. 

Dále  rozhodnutím  živnostenského  úřadu  o  zrušení  živnostenského  oprávnění. 

Uplynutím  doby,  na  kterou  bylo  živnostenské  oprávnění  vystaveno.  Výmazem 

zahraniční osoby, která je povinně zapsaná v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu 

podnikání z obchodního rejstříku. Stanoví-li tak zvláštní předpis. (9, § 57)

1. 3. 6 Jednotný registrační formulář

K získání živnostenského oprávnění je zapotřebí vyplnit jednotný registrační formulář, 

který lze vyplnit buď elektronicky, nebo v tištěné podobě. Tento formulář lze použít i 

k zaregistrování  se  k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění  osob samostatně 

výdělečně  činných.  Spolu  s jednotným  registračním  formulářem  bude  nutné  se 

identifikovat prostřednictvím průkazu totožnosti. V případě, že daná živnost vyžaduje 

odbornou  způsobilost,  bude  nutné  doložit  svou  odbornou  způsobilost.  Například 

prostřednictvím  vysvědčení  či  jeho  ověřené  kopie,  potvrzením  o  délce  praxe  od 

zaměstnavatele, pracovní smlouvou, zápočtovým listem a podobně. (10)
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Pomocí  jednotného registračního formuláře je možné provést následující  registrace:  

Tab. 1: Jednotný registrační formulář (zdroj: vlastní zpracování dle (11))

Úřad Druh úkonu

Živnostenský úřad

Ohlášení živnosti.

Ohlášení živnosti.

Žádost o koncesi.

Oznámení změny, doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 

živnostenského zákona. 

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění. 

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti 

v provozovně. 

Oznámení o přerušení provozování živnosti.

Oznámení o pokračování v provozování živnosti před 

uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti 

přerušeno. 

Finanční úřad

Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob/ 

právnických osob.

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty. 

Přihláška k dani z nemovitosti.

Přihláška k dani silniční.

Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny.

Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny.

Přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů vybírané 

zvláštní sazbou daně a zajišťující daň. 
Česká  správa 

sociálního 

zabezpečení

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ.

Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění 

OSVČ.
Úřad práce Hlášení volného pracovního místa, jeho obsazení. 
Zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) 

samostatné výdělečné činnosti.
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1. 3. 7 Poplatky spojené s ohlášením živnosti

Za ohlášení živnosti při prvním vstupu do podnikání je nutné zaplatit poplatek ve výši 

1 000 Kč. Za další ohlášení živnosti je nutné zaplatit 500 Kč, přitom nezáleží na tom, 

zda je ohlašovaná jedna či více živností. Pokud bylo ohlášeno více živností najednou, 

platí  se  pouze  jeden  poplatek.  Tyto  správní  poplatky  lze  hradit  pouze  v českých 

korunách příslušnému pracovníkovi na daném živnostenském úřadě. (17)
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1. 4 Podnikatelský plán

Podnikatelský  plán  je  dokument,  který  umožňuje  porovnat  podnikatelské  plány 

s realitou.  Slouží  jak  vlastníkům  podniku,  vedoucím  pracovníkům  v podniku,  tak  i 

externím investorům. Díky podnikatelskému plánu je možné stanovit životaschopnost 

podniku. Je vodítkem majitele při jeho plánovací činnosti. Podnikatelský plán je také 

velice  důležitým  nástrojem  pro  získávání  finančních  zdrojů  k financování  podniku. 

Také  umožňuje  například  plánovat  výdaje,  díky  čemuž  může  firma  získat  lepší 

podmínky  ze  strany  dodavatelů  či  leasingových  společností  apod.  (6,  s.  13)

V literatuře lze nalézt velké množství struktur podnikatelského plánu. Pro každý podnik 

je  obsah plánu individuální.  Avšak,  některé  části  dané  struktury,  by měl  obsahovat 

každý  podnikatelský  plán,  ať  je  vypracováván  pro  jakéhokoliv  uživatele.  (6,  s.  36)

Struktura podnikatelského plánu může vypadat například takto:

• Titulní strana

• Exekutivní souhrn

• Analýza trhu

• Popis podniku

• Výrobní plán

• Marketingový plán

• Organizační plán

• Hodnocení rizik

• Finanční plán

• Přílohy (5, s. 28-30)
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1. 4. 1 Titulní strana

Na titulní straně by měl být stručně popsán obsah podnikatelského plánu. Měly by zde 

být uvedeny základní informace jako název a sídlo společnosti,  jména podnikatelů a 

kontakty na ně, popis podniku a povaha podnikání. (6, s. 36)

1. 4. 2 Exekutivní souhrn

Exekutivní  souhrn  je  shrnutí  nejdůležitějších  bodů  podnikatelského  plánu,  jako 

například hlavní  myšlenka,  cíle,  silné stránky,  očekávání,  stručné tabulky finančního 

plánu. Zpracovává se až poté, co je sestaven celý podnikatelský plán. Exekutivní souhrn 

se vypracovává hlavně pro investory.  Investoři se na jeho základě rozhodují, zda má 

vůbec smysl  přečíst  si celý podnikatelský plán. Tento souhrn by měl  podnítit  zájem 

investorů. (5, s. 28-29)

1. 4. 3 Analýza trhu

V analýze  je  třeba  zohlednit  řadu  faktorů.  Nejdůležitější  je  analýza  konkurenčního 

prostředí. Prospěšné je především, zhodnotit velikost konkurence na daném trhu, jejich 

slabé a silné stránky. Nutné také je si určit, jaký negativní vliv bude mít konkurence na 

založení nového podniku. Dále je potřeba detailně analyzovat odvětví dle vývojových 

trendů. Důležitá je i analýza zákazníků. Měl by být vytipován cílový trh zákazníků pro 

nový podnik. (5, s. 29)

1. 4. 4 Popis podniku

V této části  je stručně a výstižně popsáno na čem celý podnik stojí.  Je zde uvedena 

zákonná forma zakládaného podniku a klíčová živnost. Je zde prezentace produktu a 

služeb, které bude podnik nabízet. V popisu by mělo být také popsáno, jakým způsobem 

bude vedeno účetnictví podniku. Jestli budeme plátci či neplátci DPH. Jak bude podnik 

pojištěn. (6, s. 76-78)
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1. 4. 5 Výrobní plán

V této  části  by  měl  být  zachycen  celý  výrobní  proces.  Je  důležité  uvést  veškeré 

informace o nákladech a smlouvách, které byly již uzavřeny.  Zde je také třeba popsat 

závod,  jeho  stroje,  zařízení  a  používané  materiály.  V případě,  že  nejde  o  výrobní 

podnik, bude se tato část jmenovat „obchodní plán“, který by měl obsahovat informace 

o nákupu zboží a služeb, výrobních prostorách. Pokud bude podnik poskytovat služby, 

měl by zde být popis procesu poskytování služeb. (5, s. 29)

1. 4. 6 Marketingový plán 

Marketingový  plán  je  strategický  plán  podniku,  pomocí  kterého  podnik  formuluje, 

jakým způsobem se hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Plán může obsahovat jiný 

druh marketingu pro začátek podnikání a jiný druh marketingu pro úspěšně fungující 

podnik.  Podnik  si  vytvoří  vlastní  marketingovou  strategii,  pomocí  marketingových 

nástrojů, které jsou definované v rámci návrhu marketingového mixu. (6, s. 82)

1. 4. 7 Organizační plán

V části  organizačního plánu je  potřeba  zahrnout  organizační  strukturu podniku.  Kdo 

vede  podnik  a  jaké  jsou  jeho  podnikatelské  know-how,  jeho  odborné  a  profesní 

zkušenosti. Je třeba vyzdvihnout schopnosti, které mohou být prospěšné pro realizaci 

podnikatelského záměru. Je důležité uvést počet zaměstnanců, jaká je jejich kvalifikace,

odborné požadavky na zaměstnance,  vztahy nadřízenosti  a podřízenosti,  kompetence 

lidí v podniku a pracovní náplň zaměstnanců. (8, s. 56-57)

1. 4. 8 Hodnocení rizik

Každý podnikatelský plán nese určitou míru nejistoty a rizika,  že reálné výsledky se 

budou  značně  lišit  od  očekávaných  výsledků.  Analýza  rizik  se  snaží  předcházet 

možnostem negativních důsledků na základě vývoje konkrétních rizikových faktorů.  

(6, s. 89)
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Rizikovými faktory mohou být následující příklady: 

• Nedojde ke splnění plánovaných obratů

• Riziko špatného řízení

• Podnik bude poškozen negativními referencemi

• Špatná pracovní morálka

• Chybějící peněžní prostředky

• Daňová rizika a další (6, s. 90)

1. 4. 9 Finanční plán

Finanční plán určuje množství peněz, které bude nový podnik potřebovat. Ukazuje, jak 

reálný  bude  podnik  jako  celek.  Ve  finančním  plánu  jsou  uvedeny  informace  o 

předpokládaných příjmech a výdajích s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou zde uvedeny 

odhady rozvahy, vývoje hotovostních toků v následujících 3 letech. Nalezneme tady i 

přehledy plánovaných tržeb a kalkulované náklady. (5, s. 30)

1. 4. 10 Přílohy

K  podnikatelskému  plánu  je  možné  přiložit  přílohy  jako  například  fotografie, 

životopisy, výkazy zisku a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výpis z obchodního rejstříku, 

reference významných osobností apod. (2, s. 308)
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1. 5. Analýza a průzkum trhu

Analyzování trhu je neodmyslitelnou součástí přípravy každého podnikatelského plánu. 

Příprava  podnikatelského  plánu je  podložena  výstupy analýz.  K provádění  analýz  je 

účelné odlišit analýzy vnitřních a vnějších podmínek a využít některých nástrojů jako je 

SWOT analýza,  SLEPT analýza,  porterův model  pěti  konkurenčních sil.  Díky těmto 

nástrojům je možné snížit riziko opomenutí významných faktorů. (6, s. 47)

1. 5. 1 SLEPT analýza

Pomocí této analýzy dochází k analyzování faktorů, které ovlivňují chování zákazníka 

ve vztahu k dané formě podnikání. Tyto faktory lze shrnout do akronymu STEP, nebo 

PEST.  Nebo  do  jeho  rozšířené  formy  SLEPT  či  SLEPTE.  Jednotlivá  písmena 

charakterizují  dané  faktory.  Zákazníka  tedy  ovlivňují  faktory  sociální,  legislativní, 

ekonomické,  politické,  technické  a  technologické.  Poslední  písmeno  v akronymu 

SLEPTE, definuje ekologické faktory. (1, s. 84)

Sociální faktory

Analýza  sociálních  faktorů  je  důležitá  v oblasti,  kdy  dochází  k prodeji  konečným 

spotřebitelům.  Analyzují  se  zde  demografické  ukazatele,  životní  styl,  etnické  a 

náboženské otázky, reklama, oblast médií, dodržování zákonů. (21)

Legislativní faktory

Legislativní faktory se vztahují k právnímu prostřední,  ve kterém se podnik nachází. 

Právní prostředí je vytvořené prostřednictvím státní moci. Jde zejména o platné zákony, 

vyhlášky, státní regulaci, ochranu životního prostředí, regulaci importu a exportu. (22)

Ekonomické faktory

Tento  faktor  obsahuje  především  ekonomické  faktory,  které  působí  na  kupní  sílu 

spotřebitele a na strukturu jejich výdajů. Dále je třeba sledovat hlavní trendy, především 

změny ve struktuře příjmů a výdajů. Existují skupiny, které mají takové příjmy, že si 
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mohou  dovolit  zboží  na  luxusní  úrovni.  Rovněž  existují  i  příjmové  skupiny,  které 

mohou mít v důsledku liberalizace cen a inflace, problémy vůbec uspokojit své základní 

životní potřeby. (1, s. 85)

Politické faktory

Analýza  politických  faktorů  se  zabývá  spíše  stabilitou  politické  scény,  než 

problematikou jednotlivých politických stran. Stabilita politické scény má přímý dopad 

na  stabilitu  legislativního  rámce.  Například  co  se  týče  omezení  v podnikání,  či 

podmínek pro zaměstnání různých skupin občanů. (21) 

Technické a technologické faktory

Podnik musí vynakládat velké finanční prostředky na technické a technologické stánky 

v podniku,  pokud podnik nechce ztratit  kontakt  se svými konkurenty v dané oblasti. 

Tento  faktor  tvoří  bariéry  finančně  slabším  podnikům.  Kvůli  tomu  se  menší  firmy 

zaměřují na napodobování výrobků od konkurence pouhou změnou designu výrobku. 

(1, s. 84-85)

1. 5. 2 SWOT analýza

SWOT analýza  je  druh strategické  analýzy.  Analyzuje  stav podniku z hlediska  jeho 

silných  a  slabých  stránek,  z  hlediska  příležitostí  a  hrozeb.  Poskytuje  podklady  pro 

rozvojové aktivity podniku. (19) 

Pomáhá zjistit, jestli na trhu existují nějaké příležitosti, kterých by mohl podnik využít.  

Prostřednictvím této analýzy si může podnik vytyčit strategie, díky kterým se bude lišit 

od konkurence. Podnik se tak bude moct úspěšně rozvíjet a uvědomí si své slabé stránky 

a  definuje  hrozby.  Určí  si  takovou  podnikovou  strategii,  aby  daným  hrozbám 

předcházel. (18)

Analýza silných a slabých stránek podniku se věnuje především hodnocení z hlediska 

vnitřních  faktorů.  Zaměřuje  se  na  interní  prostřední  v podniku.  Například  vnitřním 

faktorem může být výkonnost pracovníků, efektivita procesů. Oproti tomu hodnocení 
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příležitostí a hrozeb je analyzováno z hlediska externích faktorů. Tyto faktory nemůže 

podnik  tak  dobře  kontrolovat.  Není  to  v jeho  moci.  Avšak,  může  externí  faktory 

identifikovat prostřednictvím vhodných analýz. Například podle analýzy konkurence a 

dalších potřebných analýz. (19)

Následující  tabulka  zobrazuje  některé  druhy klíčových  faktorů,  na  které  je  třeba  se 

zaměřit při tvorbě SWOT analýzy:

Tab. 2: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování dle (20))

Silné stránky Slabé stránky
• Unikátní produkt

• Zkušení zaměstnanci

• Moderní technologie

• Firemní know-how

• Výhodné  geografické  umístění 

firmy

• Nedostatek obchodních 

dovedností

• Nedostatečná reklamní kampaň

• Nedostatečné kapacity pro 

uspokojení poptávky

• Vysoké náklady na provoz

Příležitosti Hrozby
• Možnost expandovat na nové trhy

• Nové příležitosti pro investování

• Příležitost  zlepšit  povědomí  o 

firmě

• Příliv nové konkurence

• Nestabilní politická situace v zemi

• Ztráta dobrého jména firmy

1. 5. 3 Porterův model 5 konkurenčních sil

Tento model působí na základě předpokladu, že firma určitého druhu odvětví, působící 

na určitém trhu, je určována působením pěti základních faktorů:

• Vyjednávací síla zákazníků.

• Vyjednávací síla dodavatelů.
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• Hrozba vstupu nových konkurentů.

• Hrozba substitutů.

• Rivalita firem na daném trhu. (4, s. 53)

Zákazník je v silné pozici vůči dodavateli v těchto situacích:

- Zákazník je velkým klientem, který odebírá pravidelně velké množství výrobků 

a služeb, nebo je nějakou významnou osobností společenského života.

- Zákazník má možnost snadno přejít ke konkurenci.

- Zákazníci jsou velice citlivý na změnu ceny.

- Pokud kvalita zboží není pro zákazníka až tak důležitá.

- Pokud je zákazník nucen minimalizovat své náklady.

- Zákazník získal důležité tržní informace o nabídce a poptávce. (4, s. 54)

Pozice dodavatelů může být silná v těchto situacích:

- Pokud je dodavatel na trhu významným článkem.

- Nakupující podnik není pro dodavatele důležitý.

- Kvalita zboží od dodavatele, je pro zákazníka důležitá.

- Neexistují snadno dostupné substituty.

- Konkurence nemůže zajistit zboží, které dodavatel nabízí kvůli jeho speciálním 

vlastnostem. (4, s. 54)
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Vstup  nových  konkurentů  na  trh  se  může  snižovat,  pokud  budou  splněny  některé 

s následujících podmínek:

- Při vstupu do odvětví jsou fixní náklady vysoké.

- Odvětví má strukturu přirozených monopolů například železniční doprava.

- Odvětví s vysokým stupněm regulace například banky.

- Je obtížné využít existující distribuční kanály.

- Nová firma vyrábí výrobky dráž, oproti existujícím konkurentům.

- Již existující firmy, mají nákladové výhody, díky dlouhodobým zkušenostem na 

trhu.

- Vysoké náklady zákazníků na přestup ke konkurenci. (4, s. 55)

Hrozba substitutů se snižuje, pokud neexistují na daném trhu k danému výrobku žádné 

substituty. A tehdy, jsou-li splněny některé z následujících podmínek:

- Firmy produkuje substituty s vyššími náklady.

- Náklady na přestup ke konkurenci jsou vysoké.

- Pokud je cena výrobku, který by mohl být nahrazen substitutem, zajímavá pro 

zákazníka.

- Substituty,  které  firmy  nabízí,  příliš  nezvyšují  nabídku  například  kvůli 

omezeným výrobním zdrojům. (4, s. 55)

Vysoká rivalita firem na daném trhu může nastat při splnění následujících podmínek:

- Trh je velmi málo rostoucí.

- Na trhu vstupuje nové zajímavé odvětví.

- Velká konkurence v odvětví.

- Bariéry odchodu z odvětví jsou vysoké.
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- Firmy musí maximálně efektivně využívat svou výrobní kapacitu kvůli vysokým 

fixním nákladům.

- Zákazníci nerozpoznají rozdíly mezi výrobky výrobců. Jejich výrobky jsou málo 

diferencované. (4, s. 55)
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1. 6. Marketingový mix

Marketingový mix je soubor nástrojů marketingu. Tvoří jej tzv. 4P. A to je produkt, 

cena,  distribuce  a  marketingová  komunikace.  Díky  využití  těchto  marketingových 

nástrojů, je podnik schopný dosáhnout stanovených cílů na cílovém trhu. (3, s. 38)

Obr. 1: Marketinghový mix (zdroj: vlastní zpracování dle (3, s. 38))

1. 6. 1 Produkt

Produkt  představuje  něco  hmotného,  prostřednictvím  čeho  na  trhu  dochází 

k uspokojování  přání  a  potřeb  zákazníka.  Jé  základem  obchodní  činnosti  podniku. 

Bezesporu ovlivňuje z poměrně velké části i další složky marketingového mixu. Lze jej 

doplnit o různé, další technické vymoženosti. (3, s. 58)

1. 6. 2 Cena

Cena, jako jediná ze všech složek marketingového mixu, vytváří  pro podnik příjmy. 

Cena je rovněž důležitý faktor pro zákazníky. Určuje množství peněžních prostředků, 

kterých se zákazníci musí zříci ve prospěch produktu. (3, s. 58)

Rozhodování se o strategii podniku vychází jednak ze znalosti obecných faktorů, které 

působí na tvorbu ceny, ale i z dalších faktorů, jako například z poznatků o politickém a 
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hospodářském vývoji,  ze  znalosti  chování  spotřebitelů  a odbytového trhu,  z analýzy 

konkurence. Úspěšné podniky se snaží cenu diferencovat od ostatních cen. Nepoužívají 

jen jedinou cenovou strategii. (3, s. 58)

1. 6. 3 Distribuce

Distribuční  strategie  hledá  spojení  mezi  poskytovatelem  produktu  a  zákazníkem. 

Hlavním úkolem distribuce  je  prodej  produktu  zákazníkům,  zajištění  odpovídajících 

služeb  spojených  s prodejem  produktu  a  komunikace  se  zákazníkem  o  produktech. 

Jedná se o procesy fyzického  charakteru,  kdy dochází  k přemístění.  Prostřednictvím 

distribuce dochází ke změně vlastnických vtahů. (3. s. 69)

Distribuční síť je tvořena výrobci, distributory a dalšími podniky, které se podílejí na 

výkonu  dalších  podpůrných  činností.  V distribuční  síti  se  realizuje  prodej  a  nákup, 

skladování,  doprava,  sdílení  rizika,  financování  přemisťování  produktů,  zjišťování  a 

poskytování marketingových informací. (3, s. 69)

1. 6. 4 Marketingová komunikace 

Prostřednictvím propagace se podnik snaží vytvořit a udržet zájem zákazníků o podnik a 

o produkty, které podnik nabízí. Podnik se snaží, aby zákazníci jednali způsobem, který 

je pro podnik žádoucí. Pomocí marketingové komunikace oslovuje podnik zákazníky. 

Působí na okolí podniku a na zaměstnance v podniku. (3, s. 80)

Marketingovou komunikaci tvoří komunikační mix, jehož prvky jsou:

• Reklama – Jde o neosobní způsob placené prezentace produktu či  služby,  za 

kterou podnik platí.  Nejčastější formy reklamy jsou reklamy v rádiu,  televizi, 

tisku atd.

• Public  Relations  – Jeho hlavním posláním je  působit  na  širokou veřejnost  a 

vytvářet  pozitivní  vztahy  veřejnosti  k podniku.  Důležitým  prvkem  je 

důvěryhodnost.  Nejvyhledávanější  formy  public  relations  jsou  například 

veletrhy, firemní časopisy, sponzoring, charita, odborné konference atd.
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• Podpora prodeje  – Jedná se o motivační nástroje krátkodobého charakteru pro 

rychlejší  stimulaci  nákupu daného produktu.  Jde například  o dočasné snížení 

ceny, výprodeje, vzorky zdarma, věrnostní programy, ochutnávky a podobně. 

• Přímý marketing – Jde o přímý kontakt  se zákazníkem,  kdy dojde k nabídce 

produktu  zákazníkovi  a  celý  proces  směřuje  ke  splynutí  reklamy  s koupí 

produktu. Podnik působí na zákazníky přímo, prostřednictvím telefonu, pošty či 

telemarketingu.

• Osobní prodej – Dochází k osobnímu kontaktu se zákazníkem. Podnik předvádí 

výrobek pomocí prezentace. Tato forma využívá oboustranné komunikace mezi 

prodejcem  a  odběratelem.  Prodejci  produktu  bývají  speciálně  vyškoleni  ke 

komunikaci se zákazníkem. (3, s. 82-87)

32



ANALÝZA PROBLÉMU 

V současném  silně  konkurenčním  prostředí  je  třeba  sledovat  přání  a  požadavky 

zákazníků.  Jejich  preference  nejsou  konstantní,  neustále  se  mění.  Podnik  musí  tyto 

změny sledovat, aby byl včas schopen reagovat na změnu poptávky. Pohybujeme se na 

trhu  volnočasových  aktivit,  který  je  ovlivněn  mnoha  faktory.  Například  věkem 

spotřebitele, jeho povoláním, životním stylem, ekonomickými podmínkami, výchovou 

atd.  

2. 1 Analýza trhu

Taneční  studio  Afrodité  bude  provozovat  služby  v oblasti  volnočasových  aktivit. 

Provozovna bude umístěna v centru města Valašské Meziříčí. Cílová skupina zákazníku 

jsou  obyvatelé  z  tohoto  města  a  vesnice  v  okolí.  Zájem  o  naše  služby  budou  mít 

převážně ženy a dívky.

Obr. 2 – Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko (zdroj: (24))
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2. 1. 1 Geografické hledisko

Valašské Meziříčí  je jednou z bran do Beskyd.  Obývá jej  přibližně 27 459 obyvatel. 

V roce 2001 vznikl  svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, který se 

stává z 16 obcí na rozloze o 180 km2. Území mikroregionu leží v severní části okresu 

Vsetín.  Sousedí  s dalšími  mikroregiony  Vsetínsko,  Podhostýnsko,  Rožnosvsko  a 

Hranicko. 

Do mikroregionu  Valaškomeziříčsko-kelečsko  patří  obce  Branky,  Choryňě,  Jarcová, 

Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež 

nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. Celkem tedy obývá Valašské 

Meziříčí s rozšířenou působností přibližně 42 178 osob. 

Většina  zákazníků  studia  Afrodité  budou  hlavně  obyvatelé  přímo  z města  Valašské 

Meziříčí. Dále jej budou navštěvovat lidé z okolních vesnic, které patří do Mikroregionu 

Valašskémeziříčsko-Kelečsko.
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2. 1. 2 Demografické hledisko 

Věkové složení obyvatel,  ve správním obvodů obcí s rozšířenou působností Valašské 

Meziříčí podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. 2011 je následující:

Tab. 3 – Věkové složení obyvatel Valašskomeziříčska-kelečska  (zdroj: vlastní zpracování dle (30))

Věk. skupina Muži Ženy Obě pohlaví

 Celkem 20 685 21 493 42 178

0 241 202 443
1 - 4 929 892 1 821
5 - 9 1 049 939 1 988
10 - 14 1 062 949 2 011
15 - 19 1 281 1 238 2 519
20 - 24 1 466 1 435 2 901
25 - 29 1 457 1 437 2 894
30 - 34 1 726 1 565 3 291
35 - 39 1 796 1 714 3 510
40 - 44 1 505 1 421 2 926
45 - 49 1 492 1 469 2 961
50 - 54 1 352 1 331 2 683
55 - 59 1 352 1 485 2 837
60 - 64 1 283 1 509 2 792
65 - 69 1 044 1 268 2 312
70 - 74 754 904 1 658
75 - 79 473 776 1 249
80 - 84 290 568 858
85 - 89 112 303 415
90 - 94 20 65 85
95+ 1 23 24
    
0 - 14 3 281 2 982 6 263
15 - 64 14 710 14 604 29 314
65+ 2 694 3 907 6 601
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Zájem o naše služby budou mít především ženy a dívky,  které chtějí pečovat a svůj 

vzhled a zdravý životní styl. Cílovou skupinou žen budou ženy ve věku 15 – 40 let, 

proto bude skladba služeb uzpůsobena této věkové kategorii. 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v této věkové kategorii je 7 389 žen, které by 

mohly  být  našimi  potencionálními  zákaznicemi.  Jelikož  bych  chtěla  oslovit  širší 

spektrum zákazníku, budeme nabízet i speciální lekce pro starší ženy ve věku 40 – 50 

let, které už nemají takovou výdrž a fyzičku jako mladší dámy. V této věkové kategorii 

je na území Regionu Valašskomeziříčsko-kelečsko kolem 2 890 žen, které taktéž tvoří 

naši cílovou skupinu zákazníků. 

Další  speciální  hodiny budeme nabízet  i  mladším dětem ze základních  škol.  Pro ně 

budeme nabízet pouze lekce zumby. Budeme mít hodiny pro děti ve věku od 6 do 8 let, 

hodiny od 9 do 11 let a hodiny od 12 do 14 let. V této věkové kategorii je na cílovém 

území zhruba 1 888 dětí.

Studio bude nabízet i výuku společenských tanců pro páry. Takže naši pestrou nabídkou 

oslovíme i muže ve věkové kategorii od 15 až do 50 let. V této věkové kategorii žije 

v cílové  oblasti  zhruba  12 075  mužů.  Celkem  tvoří  skupinu  našich  potencionálních 

zákazníků 24 242 lidí. 
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2. 2 Analýza zákazníků 

Aby bylo  možné přesněji  definovat  potencionální  poptávku po službách,  které  bude 

taneční studio nabízet, bylo nutné provést dotazníkové šetření. 

2. 2. 1 Dotazníkový průzkum

Taneční studio svou nabídkou oslovuje širokou veřejnost různých věkových kategorií. 

Avšak nejvíce nabízených služeb se zaměřuje na ženy a dívky ve věku od 15 do 40 let. 

Proto je dotazníkové šetření zaměřeno právě na tyto klientky. 

Hlavními respondenty jsou tedy ženy a dívky ve věku od 15 do 40 let, které mají trvalý 

pobyt v cílové oblasti, tedy přímo ve Valašském Meziříčí, nebo v okolních vesnicích, 

které patří do Mikroregionu Valaškomeziříčsko-Kelečsko. 

Na  dotazníkové  šetření  odpovídalo  230  respondentů.  Byly  jim  položeny  celkem  4 

jednoduché otázky.  Na základě těchto otázek bude možné lépe určit zájem o služby 

tanečního studia. 

1.  otázka  –  Jak  jste  spokojeni  s nabídkou  volnočasových  aktivit  ve  Valašském 

Meziříčí?

V první  otázce  respondenti  hodnotili,  jak  jsou  spokojení  s nabídkou  volnočasových 

aktivit ve Valašském Meziříčí. 

Tab. 4: Dotazníkový průzkum, otázka č. 1 (zdroj: vlastní zpracování)

Jak  jste  spokojeni  s nabídkou  volnočasových 

aktivit ve Valašském Meziříčí? 

Počet 

respondentů

Procentuální 

vyjádření
Velmi spokojen 16 7 %
Spokojen 89 39 %
Nespokojen 125 54 %
Je mi to jedno 0 0 %
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Z dotazované otázky bylo zjištěno, že 54 % dotazovaných respondentů není spokojeno 

s nabídkou  volnočasových  aktivit  ve  Valašském  Meziříčí.  39  %  respondentů  je 

spokojeno a 7 % respondentů je velmi spokojeno. 

2. otázka – Uvítali byste, kdyby bylo ve Valašském Meziříčí otevřené nové taneční 

studio? 

Tab. 5: Dotazníkový průzkum, otázka č. 2 (zdroj: vlastní zpracování)

Uvítali  byste,  kdyby bylo ve  Valašském Meziříčí 

otevřené nové taneční studio? 

Počet 

respondentů

Procentuální 

vyjádření
Ano 175 76 %
Ne 15 7 %
Je mi to jedno 40 17 %

Na  základě  druhé  otázky  bylo  zjištěno,  že  76%  respondentů,  je  otevřeno  novým 

možnostem a  byli  by  rádi,  kdyby  se  ve  Valašském Meziříčí  otevřelo  nové  taneční 

studio. Asi 7 % respondentů by neuvítalo otevření nového tanečního studia. A zhruba 

17 %  respondentů otevření nového tanečního studia vůbec nezajímá. 

3. otázka – Přihlásili byste se do nově otevřeného tanečního studia?

Tab. 6: Dotazníkový průzkum, otázka č. 3 (zdroj: vlastní zpracování)

Přihlásili  byste  se  do nově otevřeného tanečního 

studia?  

Počet 

respondentů

Procentuální 

vyjádření
Ano 152 66 %
Ne 56 24 %
Možná 22 10 %

Z  tabulky  vyplývá,  že  do  nově  otevřeného  studia  by  se  chtělo  přihlásit  66  % 

respondentů.  24  %  respondentů  by  se  do  tanečního  studia  nepřihlásilo.  Většina 

respondentů, kteří by se nepřihlásili, uváděli jako důvod, že se zajímají o jiné aktivity, 

nebo nemají čas. 10 % respondentů by se do nového tanečního studia možná přihlásilo. 

U respondentů,  kteří  by se možná přihlásili,  záleželo  na ceně  kurzu,  nebo na jejich 

časových možnostech, a také na tom, v kterou hodinu budou dané kurzy probíhat. 
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4. otázka – V případě, že máte zájem se přihlásit do tanečního studia, jaké služby 

byste se rozhodli využívat? 

Tab. 7: Dotazníkový průzkum, otázka č. 4 (zdroj: vlastní zpracování)

V případě, že máte zájem se přihlásit do tanečního 

studia, jaké služby byste se rozhodli využívat?

Počet 

respondentů

Procentuální 

vyjádření
Pole dance 45 25 %
Flirt dance 28 16 %
Disco dance 12 7 %
Flamenco 17 10 %
Zumba 34 20 %
Párové a společenské tance 24 14 %
Bossa 4 2 %
Power yoga 8 5 %
Pilates 7 4 %

Tato  otázka  je  hodnocena  dle  počtu  respondentů,  kteří  by  se  do  tanečního  studia 

přihlásili. K dotazníku byla přiložena příloha, která obsahovala stručné charakteristiky 

jednotlivých tanců, aby měli respondenti přehled o službách, které bude taneční studio 

nabízet. Případně, aby měli informace o nabízených tancích, které neznají. V případě, že 

měli  respondenti  zájem o více  druhů tanců,  mohli  zaznačit  všechny tance,  které  by 

zvolili.  Z tabulky plyne, že největší zájem je o pole dance, na který by se přihlásilo  

25 % respondentů. 

2. 2. 2 Shrnutí dotazníku

Z celkového  dotazníkového  šetření  vyplývá,  že  víc  než  polovina  respondentů  je 

nespokojena  s nabídkou  volnočasových  aktivit  ve  Valašském  Meziříčí  a  uvítali  by, 

kdyby se ve Valašském Meziříčí otevřelo nové taneční studio, což je pozitivní zpráva. 

Dále bylo zjištěno, že například na lekce pole dance by se přihlásilo 45 respondentů. To 

je dobré zjištění,  protože pololetí  kurzy pole dance jsou omezeny kapacitou 30 lidí. 

Pokud  by  se  tedy  dotazovaní respondenti  doopravdy  přihlásili,  byla  by  obsazena 

celková kapacita na kurzech pole dance. A v případě většího zájmu o tyto lekce by bylo 

možné lekce pole dance rozšířit. 
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2. 3 Analýza obecného okolí

2. 3. 1 Sociální faktory

Poměr žen a mužů

Ženy tvoří 52,69 % z celkového počtu potencionálních zákazníků a muži tvoří 47,31% 

z celkového  počtu  potencionálních  zákazníků.  Větší  zastoupení  žen  v dané  oblasti 

nahrává příznivě našemu podnikání, protože velká část našich služeb je zaměřena na 

ženy. 

Věk

Návštěvnost  našeho  studia  ovlivní  určitě  i  věk.  Odhadujeme,  že  největší  skupinu 

cílových zákaznic budou mladé studující dívky ve věku 15 až 20 let. Trend moderních 

tanců přitahuje hlavně tyto mladé slečny. Zejména budou mít zájem o nové populární 

tance Pole dance, flirt dance a disco dance. Avšak skladba našich služeb je postavena, 

tak, abychom oslovili i starší ženy, které si na tyto druhy tanců netroufají. Například 

mohou o své tělo pečovat prostřednictvím zumby a dalších cvičení,  které nejsou tak 

náročná  a  zvládne  je  kdokoliv,  a  i  přesto  jsou  to  cvičení  zajímavá  a  zábavná.  

Média

Na ženy a dívky je všeobecně vyvíjen velký tlak prostřednictvím medií, které hlásí, že 

ženy by měly dbát o svůj vzhled a o svoje tělo. Například v každém ženském časopise 

najdeme fotografie hubených modelek. Dívky a ženy je vnímají jako prototyp krásy a 

chtějí  být  jako  ony.  Tento  mediální  tlak  pozitivně  nahrává  našemu  podnikání.  

Životní styl

Na území města pracuje mnoho žen na administrativních pozicích. Sedavé zaměstnání 

způsobuje zatuhnutí  svalů a bolesti zad. To může být důvodem vysoké poptávky po 

službách, které naše studio poskytuje. V posledních létech se totiž rozmohl trend péče o 

tělo a duševní zdraví. Mnoho žen je velice pracovně vytíženo a pracuje do pozdních 

hodin, proto je rozvrh hodin uspořádán tak, aby ženy mohly navštěvovat taneční lekce i 

ve večerních hodinách. 
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Ve Valašském Meziříčí je podporován aktivní životní styl. Žije zde spoustu aktivních 

sportovně založených lidí, kteří využívají novou cyklostezku jednak pro jízdu na kole, 

ale i pro jízdu na bruslích. Pravidelně jsou ve městě pořádány běžecké závody, kterých 

se  lidé  rádi  účastní.  Je  tedy evidentní  zájem obyvatel  o  sport,  což  nahrává  našemu 

podnikání.  

Rodiče mladých slečen určitě rádi uvítají zájem svých dcer o nějaký taneční styl. Určitě 

je  rádi  podpoří  a  finančně  jim  pomohou,  aby  své  aktivity  mohly  pravidelně 

uskutečňovat. Budou rádi, že jejich děti aktivně využívají volný čas a že se nepoflakují.

2. 3. 2 Ekonomické faktory

Klíčovým ukazatelem je Hrubý domácí produkt. Je to nejsouhrnnější indikátor vývoje 

ekonomiky.  HDP  v roce  2012  klesal  ve  všech  čtvrtletích.  Ekonomická  recese  se 

v průběhu roku mírně prohlubovala. Hlavní příčinou nepříznivého vývoje byla klesající 

tuzemská poptávka,  jak domácností  po zboží a službách pro konečnou spotřebu, tak 

investorů po fixním kapitálu.  Zahraniční obchod již nebyl schopen, přes zvyšující se 

aktivní saldo, vývoj poptávky kompenzovat. (25)

Podle  nejnovější  prognózy  Evropské  komise  se  letos  Česká  republika  nevymaní 

z recese.  Minulý  odhad ukazoval  stagnaci,  nynější  předpověď už  pro  letošek  počítá 

s poklesem 0,4 %. Evropská komise je tak další institucí, která zhoršila předpověď pro 

Česko.  Zhoršení  očekává  také  Česká  národní  banka  a  ministerstvo  financí. 

Nejoptimističtější  je  zatím  Mezinárodní  měnový  fond,  který  stále  počítá  s růstem 

ekonomiky o 0,3 %. Podle nové prognózy Evropské komise,  bude nepříznivý nejen 

letošek,  ale i  rok 2014, kdy by měla ekonomika ČR růst o 1,6 % namísto původně 

očekávaných  1,9  %.  Česká  republika  by  se  měla  podle  Evropské  komise  zhruba 

v polovině letošního roku odrazit ode dna, protože poleví negativní faktory, jako jsou 

slabá spotřebitelská důvěra, pokles investic a nepříznivé vnější prostředí. V příštím roce 

by měl hospodářské oživení podpořit růst reálných příjmů domácností. (25)
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Evropská  komise  rovněž  předpověděla,  že  průměrná  míra  nezaměstnanosti  v Česku 

letos stoupne na 7,5 % z loňských sedmi procent. Napřesrok by se měla mírně snížit na 

7,4 %. (26)

Dalším ekonomickým faktorem, který ovlivňuje spotřebitele našich služeb je inflace. 

V roce  2012  stoupla  průměrná  míra  inflace  o  3,3  %.  Cenová  hladina  poroste  letos 

pomaleji oproti loňskému roku. Ministerstvo financí ve své lednové prognóze odhaduje 

letošní  míru  inflace  na  2,1 % a v roce  2014 by měla  podle  odhadu průměrná  míra 

inflace dále klesat až na 1,8 %. (27)

Z výše uvedených prognóz vyplývá, že letošní rok se bude ekonomika ještě nacházet 

v recesi. Dle Evropské komise se Česká republika v polovině letošního roku odrazí ode 

dna. V roce 2014 se předpokládá růst HDP na 1,6 %, což mírně zlepší životní úroveň 

našich spotřebitelů a tak si budou moci dovolit luxusnější služby, které poskytuje naše 

studio. Inflace dle prognóz poroste pomaleji a v roce 2014 bude klesat. To je pro naše 

podnikání dobrá zpráva, jelikož lidé budou moci více nakupovat a budou si moci dovolit 

luxusnější služby. Negativním jevem je růst nezaměstnanosti oproti minulému roku. To 

by mohlo vést ke zvýšené kriminalitě, která by mohla ohrozit i naše studio. Vzhledem 

k tomu, že vzrostla nezaměstnanost, nebudou si moci naše služby dovolit rodiny, které 

přišly o práci a jsou bez příjmů. 

2. 3. 3 Legislativní faktory

Nejdůležitější zákony ovlivňující podnikání:

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Abychom mohli provozovat taneční studio, musíme splňovat bezpečností, hygienické a 

hlukové  normy.  V provozovně  musí  být  hasicí  přístroje.  Musí  být  jasně  označený 
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únikový východ. Dle hygienické normy je třeba mít oddělené šatny, sprchy, záchody. 

Zvlášť pro muže a ženy. Pracovní doba musí být upravena tak, aby nebyl narušován 

noční klid. Zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostním a provozním řádem a jsou 

povinni dodržovat podmínky, které jsou v těchto řádech ustanoveny. 

Nově vznikající taneční studio bude schopné splnit veškeré požadavky, které stanovují 

výše uvedené zákony a normy. 

2. 3. 4 Politické faktory

Česká republika je považována za stabilní zemi. Je to demokraticky zaměřená země, 

která podporuje podnikání. Česká republika je členem evropské unie, která naši zemi 

podporuje  v podnikání  prostřednictvím  různých  finančních  dotací  apod.

2. 3. 5 Technické a technologické faktory 

Nové technologie se s postupem času vyvíjejí  stále rychleji  a rychleji.  Avšak změny 

technologií nemají na provoz tanečního studia téměř žádný vliv. Největší důraz bude 

kladen hlavně na moderní vybavení sálu a software, díky kterému bude moci recepční 

snadno a přehledně evidovat objednávky. Dalším důležitým technickým prvkem budou 

kvalitně zpracované webové stránky, které jsou naší vizitkou a důležitým propagačním 

prvkem.
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2. 4 Analýza konkurenčního prostředí 

2. 4. 1 Stávající konkurence 

Konkurenci na trhu tvoří následující 3 centra: 

• T.  J  Sokol  Valašské  Meziříčí –  malá  taneční  škola,  která  v současné  době 

nabízí  alternativu k současné „hip hopové“ taneční  kultuře.  Nabízí mexické a 

irské tance pro zájemce od 15 let. Lekce mexického tance, tak i irského probíhají 

jedenkrát týdně. Také provozuje aerobick a jiné druhy tanců, ale to pouze pro 

děti ve věku do 15 let. 

• B-dance – taneční  umělecká škola,  která se zaměřuje především na výchovu 

mladých tanečníků. Provozuje i cvičení pro mládež a dospělé. Nabízí cvičení 

zumby,  pilates,  bossu,  dance aerobick.   Ceny mají  nasazené stejně jako naše 

studio.  

• Akademie sportu –  centrum zaměřené  na  výuku karate.  Provozuje  i  fitness 

cvičení  pro  ženy.  Nabízí  bodystyling,  power  yogu,  tae-bo,  aerobick,  zumbu. 

Cenová politika opět shodná s cenovou politikou našeho studia. 

2. 4. 2 Riziko vstupu nové konkurence

Riziko  vstupu  nové  konkurence  na  trh  je  nesmírně  vysoké.  V posledních  letech  se 

stávají  například  lekce  Zumby  a  Pole  dance  stále  populárnější.  Lidé  se  po  těchto 

službách neustále poptávají. Nejen, že tímto způsobem pečují o svůj vzhled, ale i o své 

zdraví. V dnešním světě plného stresu, si lidé vždy rádi najdou chvilku k odreagování 

se.

2. 4. 3 Vyjednávací síla odběratelů

V oblasti, kde budeme podnikat, neexistuje žádná konkurence pro nabízenou službu  

pole-dance, flirt dance a disco dance. Naše studio bude jediným poskytovatelem těchto 
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služeb v dané oblasti. Z tohoto důvodu by potencionální zákazníci neměli mít až takový 

velký vliv na ceny za tyto služby. Nemají možnost přejít ke konkurenci. Avšak, cena 

této  služby musí  být  zvolena  tak,  aby potencionální  zákaznici  neměli  potřebu pole-

dance, flirt dance a disco dance substituovat za jiný moderní tanec, proto zde určitý vliv 

odběratelů existuje. Cena musí být akceptovatelná zákazníky.

U dalších kurzů jako je zumba, pilates a další je vyjednávací síla odběratelů daleko větší 

než u kurzů pole-dance. Existuje zde větší konkurence. Zákazníci jsou zvyklí na určitý 

standard. Nemůžeme ceny za tyto kurzy nastavit příliš vysoko. Musíme brát ohled na 

ceny u konkurence, případně můžeme cenu nastavit o něco málo větší. To lze, ale za 

předpokladu, že budeme poskytovat kvalitnější služby, tak aby se u nás zákazník cítil 

spokojeněji než u konkurence. Cena a kvalita by měla být ve vyváženém poměru. 

2. 4. 4 Vyjednávací síla dodavatelů

Vyjednávací síla dodavatelů je slabá. Jedinými dodavateli budou lektoři, na které budou 

přesně kladené požadavky a budou mít přesně stanovenou mzdu,  což nebudou moci 

žádným způsobem ovlivnit.  V současné době je lektorů dostatek.  Náklady na změnu 

dodavatele  jsou  minimální.  Jediné  co  nás  nepříznivě  ovlivní  je  čas,  než  nového 

dodavatele najdeme a seznámíme ho s chodem tanečního studia.

2. 4. 5 Riziko substitutů

Za substituty produktů taneční školy je možné považovat například tanec na plese, běh, 

posilovnu či cvičení doma na základě videí medializovaných na internetu. Na internetu 

je možné najít kvalitní videa s výukou tanců či bodystylingových aktivit pod vedením 

lektorů. Bodystylingové aktivity mají velké riziko substitutů, neboť na internetu je velké 

množství  videí,  pomocí  kterých  se  zákazníci  mohou  naučit  jednotlivé  cviky. 

Bodystylingové aktivity představují posilování  a protahování těla,  takže je možné je 

nahradit cvičením v posilovně či cvičením doma. 
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Záleží na tom, co zákazníka motivuje k tomu, aby naše studio navštívil.  Pokud naše 

studium  zákazníci  navštěvují  za  účelem,  aby  se  naučili  pole-dance,  flirt  dance  a 

flamenco,  nemají  možnost  tuto  službu  nahradit  žádným  substitutem,  protože  ve 

Valašském Meziříčí ani v blízkém okolí nemáme žádného konkurenta, který by nabízel 

služby pole-dance, flirt dance  flamenca. Zde je tedy riziko vstupu substitutu nulové.

Pokud naše studio zákazníci navštěvují, protože si chtějí zatancovat a je jim jedno, o 

jaký tanec  se jedná,  mohou tento tanec  vyměnit  za  jiný druh tance  u konkurence.  

V případě, že zákazníci naše studio navštěvují za účelem péče o vzhled a kondici, riziko 

vstupu substitutů značně stoupá. Zde je nutné považovat za substituty i fitness centra a 

veškerá centra, které poskytují sportovní aktivity. 

Zákazníci jsou především citliví na cenu služby. Zákazníka zajímají především náklady 

spojené  s přechodem  na  jinou  aktivitu.  Pokud  budou  náklady  spojené  se  změnou 

aktivity minimální, pak se zákazník začne zajímat o jinou sportovní činnost.
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2. 5 SWOT analýza

2. 5. 1 Silné stránky

• Jedinečnost některých nabízených služeb -  taneční studio bude nabízet lekce 

pole dance, flirt dance, disco dance a flamenca, které se nikde ve Valašském 

Meziříčí  nevyučují. Lekce pole dance  se vyučují  nejblíže ve městě  Nový 

Jičín, který je od naší provozovny vzdálený asi 20 km. Tato vzdálenost je 

veliká a proto nepředstavuje pro naše studio žádnou hrozbu. Výuka flamenca 

je omezená po celé České Republice a provozuje se jen v některých městech. 

Flamenco by mohlo vzbudit zájem u lidí, kteří rádi zkoušejí nové věci, nebo 

jsou znuděni nabídkou tanců, které provozuje každý. 

• Široka a pestrá nabídka služeb – oslovíme nejen ženy, ale i děti a muže.

• Kvalifikované lektorky – v našem studiu budou pracovat 2 lektorky,  které 

absolvovaly  kurzy  jak  v České  republice,  tak  i  v zahraničí  a  mají 

několikaleté zkušenosti s výukou tanců a bodystylingových aktivit.

• Možnost osobních lekcí s lektorem.

Cvičení  v malých skupinách – zumba bude omezena kapacitou 20 osob, pole dance 

bude vyučováno  pro 10 osob,  ostatní  lekce  maximálně  pro 15 osob.  Lektoři  se  tak 

mohou věnovat všem a budou mít o všech přehled. Díky menším skupinám se můžeme 

o zákazníky lépe starat  a  díky tomu si  můžou jednotlivé  techniky tance zlepšovat.  

2. 5. 2 Slabé stránky 

• Malé povědomí o nově otevřeném tanečním studiu – ze začátku nebudeme 

moc známí na trhu.

• Zatížení úvěrem.

• Malé zkušenosti s podnikáním.
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2. 5. 3 Příležitosti

• Rozšíření nabídky – v případě velkého zájmu o naše služby bychom mohli 

najmout další lektory, díky nim bychom mohli rozšířit nabídku služeb.

• Možnost  najít  vlastní  objekt  pro  podnikání  –  kdyby  se  podniku  dařilo  a 

uchytil se na trhu, mohli bychom koupit vlastní prostory. Nemuseli bychom 

se tak strachovat, že nám pronajímatel neprodlouží smlouvu. 

• Možnost začlenění nějakého nového tanečního stylu do nabídky služeb.

• Rozšíření  cílové  skupiny  zákazníků  –  časem  bychom  mohly  provozovat 

služby i pro děti mladší 6 let.

• Pokud by se taneční  škole opravdu dobře dařilo,  mohli  bychom si otevřít 

pobočky i jinde v ČR.

2. 5. 4 Hrozby 

• Hrozba  bankrotu  –  pronajímatel  nám  nemusí  prodloužit  smlouvu  o 

pronájmu, tržby nebudou dostatečně vysoké, aby pokryly běžný chod.

• Zákazníci  nebudou mít  zájem o naše služby nebo přejdou ke konkurenci, 

která může nabízet kvalitnější služby než my.

• Lektoři nám mohou přebrat zákazníky a otevřít si vlastní studio.

• Sníží  se  životní  úroveň  –  lidé  nebudou  mít  peníze,  aby  naše  studio 

navštěvovali.

• Vznik nové konkurence.
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

3. 1 Založení podnikání

Zahájení provozování živnosti je stanoveno na 1. 9. 2013. Podnikatelka bude podnikat 

jako  fyzická  osoba  na  základě  živnostenského  oprávnění.  V případě  podnikání  na 

základě živnostenského oprávnění bude název podniku jméno a příjmení fyzické osoby. 

Podnikatel,  nezapsaný v obchodním rejstříku, může při podnikání za svým jménem a 

příjmením používat další označení. Jméno podniku bude Iveta Pokorná – Taneční studio 

Afrodité.  

Sídlem podniku bude trvalý pobyt  fyzické osoby a provozovnou bude tělocvična na 

ulici Nádražní ve Valašském Meziříčí. Provozovna je umístěna blízko centra města. Pár 

metrů od provozovny se nachází vlakové nádraží a nedaleko je dokonce i autobusové 

nádraží. V současné době je tělocvična majetkem jednoho podnikatele, který je ochotný 

ji  pronajímat.  Smlouva o pronájmu bude uzavřena od 1.  9.  2013 na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

Tělocvična  je  zastaralá,  proto  bude  potřeba  ji  vymalovat.  Veškeré  úpravy  budou 

provedeny během léta, tak aby bylo možné začít od 1. 9. 2013 podnikat. Tělocvična 

splňuje všechny požadavky dle norem a předpisů. Opravy sociálních zařízení a výmalbu

bude hradit majitel tělocvičny, který nám bude daný objekt pronajímat. 
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3. 2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání bude poskytování služeb v oblasti tělovýchovy, výuka moderních 

tanců, společenských tanců a bodystylingových aktivit.

3. 3 Cíl podniku

Cílem podniku bude vytvořit kvalitní a moderní taneční studio. Zajistit odbornou výuku 

tanců pod vedením kvalifikovaných lektorů. Pořádat vzdělávací workshopy, organizovat 

vystoupení.  Zajišťovat  reklamu  a  propagaci  studia.  Zprostředkovávání  nejnovějších 

trendů  v oblasti  tance.  Poskytnutí  možnosti  sportovního  vyžití  všem  věkovým 

generacím. 

3. 4 Právní forma podnikání

Taneční  studio  povede  fyzická  osoba  Iveta  Pokorná,  která  bude  ručit  celým  svým 

majetkem.  Dle  zákona  č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání  je  poskytování 

tělovýchovných  a  sportovních  služeb  živností  ohlašovací  –  vázanou.  Podnikatelka 

splňuje  obecné  podmínky  pro  provozování  živnosti  dle  živnostenského  zákona  a  je 

odborně  způsobila  pro  výkon  podnikání  v oblasti  poskytování  tělovýchovných  a 

sportovních služeb. 

3. 5 Daňová evidence

Podnikatel, který podniká, jako fyzická osoba nemá dle zákona o účetnictví povinnost 

vést účetnictví. (12, § 1 odst. 2) Proto bude majitelka tanečního studia vést daňovou 

evidenci. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů. Daňová evidence 

zajišťuje zjištění  základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích dle 

členění  potřebného  pro  zjištění  základu  daně.  Dále  obsahuje  údaje  o  majetku  a 

závazcích. (11, § 7b)

Podnikatelka není plátcem DPH.. 
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3. 6 Marketingový mix

3. 6. 1 Produkt

Hlavní produkt můžeme rozdělit do dvou skupin. Výuka tance a „body and mind“. Tyto 

aktivity  budeme  provozovat  pod  odborným  vedením  zkušených  lektorů.  Jednotlivé 

lekce budeme provozovat ve skupinách. Samozřejmě zde bude i možnost domluvit si 

osobní lekce s lektorem

Pole dance

Pole dance znamená v překladu tanec u tyče. Je to moderní taneční disciplína. Vyučuje 

se po celém světě a velkou oblibu má například v USA, Velké Británii,  Německu a 

v mnoha dalších státech. V posledních letech se stává stále víc populární i u nás v České 

republice. Dříve byl spojen se striptýzem, ale nyní je uznávanou součástí fitness aktivit, 

umění, smyslnosti a uvolnění stresu. Pole dance si jako ostatní sporty prošel dlouhou 

historií a naleznete v něm mnoho prvků různých druhů tanců například valčíku, baletu, 

moderního  a  volného  tance.  Najdete  v něm  i  prvky  gymnastiky  a  akrobacie.  

Pole  dance  spočívá  v kombinaci  tanečních  a  protahovacích  prvků  se  silovými  a 

výdržnými cviky, které se provádí na svislé tyči. Pomáhá především zpevnit paže, nohy 

a dochází k posílení břišního svalstva. Výsledkem je nejen pevná, krásná postava ale i 

zvýšení sebevědomí. 

Kurz je určen pro ženy od 15 let. Budou probíhat jak lekce pro začátečníky, tak pro 

pokročilé.  V kurzech  pro  začátečníky se  budou vyučovat  základní  prvky a  techniky 

tance.  V kurzech  pro  pokročilé  se  budeme  zaměřovat  na  rozvoj  a  propracovanější 

techniku základních prvků. 

.

Flirt dance

Flitr dance je svůdný tance, který spojuje prvky latiny, orientálního tance, pilátes, jógy a 

baletu. Objevují se v něm i striptýzové pózy, které dodávají tanci jiskru. Je to účinná 

forma protažení a posílení celého těla, zvláště v oblasti kritických partií jako jsou hýždě, 
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stehna nebo břicho. Hlavním kouzlem flirt dance je zvýšení sebevědomí a uvědomění si 

své ženskosti. 

Lekce jsou vhodné pro ženy od 15 let. Pro začátečníky i pokročilé. Každá hodina začíná 

protažením celého  těla.  Poté  následuje  roztancování,  výuka  nových  prvků,  které  se 

následně sjednotí do choreografických kombinací. S následující pokročilostí lze zapojit 

i rekvizity. Například klobouky, židle a hůlky. 

Flamenco

Flamenco vzniklo mezi cikány, kde se klade důraz na tradici. Tanec, který kombinuje 

prvky hip-hopu, rocku, jazzu,  brazilského tance,  reggae a  všemi  myslitelnými  styly. 

Tento tanec se neustále vyvíjí, původně byl tento tanec výsadou mužů, s postupem času 

se  rozšířilo  i  mezi  ženy.  Lekce  jsou  vhodné pro  ženy od 15 let.  Pro  začátečníky  i 

pokročilé. 

Zumba

Zumba vznikla v Columbii v roce 1999, odkud se rozšířila do celého světa. Je to fitness 

program, který kombinuje aerobní cvičení s prvky latinsko-amerických tanců. Jedná se 

o taneční fitness, které je hravé a zábavné. Dochází k protažení a posílení celého těla. 

Kombinuje tance jako je Salsa, Merengue, Cumbia, Flamenco, Cha-Cha, Samba, Belly 

dance a mnoho dalších. 

Hodiny Zumby jsou vhodné pro ženy od 15 let. U tohoto tance nerozlišujeme stupně 

pokročilosti.  Během hodiny nemusíte  přemýšlet  nad  těžkými  kroky.  Budete  se  cítit 

uvolněně jako na párty. 

Párové tance

Tyto  tance  jsou  kurzy  určené  pro  páry.  Zákazníci  se  zde  mohou  naučit  tančit 

společenské tance, případně si zlepšit techniky a dovednosti těchto tanců. Kurz bude 

zaměřen na latinskoamerické tance a na standardní tance. V tomto kurzu budeme mimo 

jiné vyučovat tance cha-cha, jive, samba, rumba, tango, waltz, valčík, polka. 
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Disco dance

V hodině Disco dance se bude tančit na moderní, rychle a dynamické písničky. Budou 

se zde tancovat jednoduché sestavy ve stylu disco s posilováním. Lekce jsou zaměřené 

na vytvarování postavy a získání kondice. 

Pilates  

Pilates je  metoda tělesného cvičení, která pomáhá zlepšit  kontrolu nad svým tělem, 

posílit jej a zlepšit jeho ohebnost. Snaží se docílit řízeného pohybu ze silného středu 

těla. Je to cvičení pro zdraví a krásné držení těla. Cvičení je vhodné pro ženy od 15 let 

bez rozlišení pokročilosti a kondice. 

Bossa  

Bossa je balanční pomůcka ve tvaru půl-míče. Je to pomůcka při napravování vadného 

držení  těla.  Vylepšuje  rovnováhu  celého  těla.  Má  svůj  původ  v rehabilitaci.  

Cvičení Bossa je vhodné pro každého, koho trápí bolesti zad,  kloubů nebo estetické 

nedokonalosti  postavy.  Je  vhodná  jak  pro  začátečníky,  tak  pro  sportovce  a  atlety.  

Cvičení je sestavené tak, že při cvičení musíte zapojit vždy koordinací svalů a udržet 

rovnováhu.

Power yoga

Power yoga je cvičební program, který vychází ze základních jogínských pozic. Důraz 

je  kladen  na  koncentraci  a  plynulost  pohybů  v souladu  s dechem a  řízením  dechu. 

Kromě posílení celého těla, docílíte i uvolnění a relaxace. Cílem je navození harmonie 

celého  těla.  Je  dobrým pomocníkem  proti  odstraňování  nespavosti,  stresu  a  napětí. 

Lekce jsou vhodné pro ženy od 15 let. 

3. 6. 2 Cena

Cena za poskytované služby je tvořena na základě průzkumu cen od konkurenčních 

subjektů v okolí.  Tuto cenovou strategii  jsem zvolila,  neboť zákazníci  jsou citliví  na 

změnu ceny.  Na začátku podnikání nebudeme na trhu známí.  Budeme se potřebovat 

dostat do povědomí potencionálních zákazníků. Cenovou strategii jsem nastavila tak, 

53



aby byla pro potencionální zákazníky přijatelná. Budeme muset pracovat na propagaci a 

na kvalitě služeb. Časem, až budeme v povědomí zákazníku, si budeme moci s rostoucí 

kvalitou služeb dovolit i zvyšovat ceny. 

Ceník  

Tab. 8: Ceník, pololetní kurzy (zdroj: vlastní zpracování)

Pololetní kurzy (19. lekcí)
Druh kurzu Dospělí Studenti
Pole dance 1 900 Kč 1 800 Kč
Flirt dance 1 900 Kč 1 800 Kč
Flamenco 1 700 Kč 1 600 Kč
Společenské párové tance 1 900 Kč 1 800 Kč

Tab. 9: Ceník, nepředplacené lekce (zdroj: vlastní zpracování)

Cena  za  1  vstup

dospělí

Cena za 1 vstup student

Disco dance 90 Kč 80 Kč
Zumba 65 Kč 55 Kč
Power yoga
Pilates
Bossa

Pololetní kurzy začínají v lednu a v únoru. Cena za osobní lekci s lektorkou je 350 Kč.

3. 6. 3 Distribuce

Distribuce  služeb  tanečního  studia  bude  poskytována  přímo  zákazníkům  ze  sídla 

tanečního studia. Zájemci o naše služby se o nás mohou informovat přímo na recepci, 

na telefonním čísle nebo prostřednictvím internetových stránek. Zákazníci budou moci 

využívat elektronickou rezervaci prostřednictvím e-mailu nebo telefonickou rezervaci. 

 

Místo

Místo provozovny bude přímo ve městě  Valašské Meziříčí.  Ve městě  jsem provedla 

průzkum  možných  pronájmů,  kde  by  se  dal  tento  podnikatelský  plán  realizovat. 
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V současné době se jeví jako ideální pronájem tělocvičny v objektu na ulici Nádražní. 

Momentálně slouží dům jako provozovna jednoho místního podnikatele. Na budovu je 

napojena tělocvična,  která  má  i  vlastní  vchod.  Budova je  starší  a  kdysi  dávno byla 

využívaná jako škola. Má vlastní sprchy i WC a menší prostor pro šatnu. Tělocvična je 

zastaralá a proto bude nutné ji vymalovat a zmodernizovat. Momentálně je dlouhodobě 

nevyužívaná a majitel by byl ochotný ji na základě vzájemné dohody pronajímat. Pokud 

bude  tento  podnikatelský  plán  realizovatelný  a  pokud  ho  budeme  chtít  realizovat, 

majitel objektu by byl ochotný spolupracovat. 

Toto  místo  by  bylo  pro  provoz  tanečního  studia  ideální.  Nachází  se  blízko  centra 

Valašského Meziříčí,  nedaleko je jak vlakové,  tak i  autobusové nádraží.  Takže lidé, 

kteří  k nám budou  dojíždět,  to  budou  mít  blízko.  Nevýhodou  je  že  budeme  muset 

investovat do rekonstrukce. Tím pádem budeme mít vyšší počáteční náklady. 

3. 6. 4 Propagace

Propagace  nového  podniku  je  velice  důležitá.  Je  potřeba  veřejnost  informovat  o 

existenci  našich  služeb  a  o  sídle  podnikání  tak,  abychom  se  jim  dostali  do  jejich 

povědomí. 

Nejdůležitějším cílem propagace bude vytvoření  webových stránek tanečního studia, 

kde mohou potencionální zákazníci nalézt veškeré potřebné informace jako například 

sídlo studia, informace o jednotlivých tancích,  ceny služeb, telefonní kontakt,  e-mail 

popřípadě další užitečné odkazy týkající se provozovaných služeb.

Na facebooku, silné sociální  síti,  si  založíme skupinu pod názvem našeho tanečního 

studia.  Facebook je  v dnešní  době nejvyužívanějším komunikačním prostředkem.  Je 

velice populární mezi mladou generací, která tvoří cílovou skupinu našich zákazníků. 

Dále  budeme  propagovat  studio  prostřednictvím  informačních  letáků,  které  budeme 

nosit  studentům  do  škol.  Informační  letáky  jsou  považovány  za  velice  efektivní 

propagační  prostředek za velmi  nízké náklady.  Nad vchodem do budovy bude viset 

velká reklamní deska s názvem tanečního studia. Prostřednictvím letáků a reklamních 
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desek budeme lidem stále na očích. Díky nim se dozví o tom, že je ve městě otevřené 

nové taneční studio. 

Dalším propagačním krokem budou tzv. hodiny „open class“. Lidé se budou moci přijít 

zdarma podívat, jak lekce pole dance a flirt dance probíhají. 

Nejúčinnějším prostředkem propagace je spokojený zákazník.  Pokud bude spokojený 

s kvalitou našich služeb i s cenami odpovídajícími dané kvalitě, tak rád informuje své 

známé a okolí o své pozitivní zkušenosti.     

Odhadujeme, že propagace nás při zahájení provozu studia bude stát kolem 12 000 Kč.

Náklady na propagaci

Tvorba internetových stránek 5 000 Kč

Reklamní deska nad vchodem 4 500 Kč

Letáky 1 000 Kč

Reklamní tabule u cesty 1 500 Kč
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3. 7 Rozvrh hodin

Taneční  studio  bude  na  trhu  nové.  Proto  budou  všechny  kurzy  orientovány  na 

začátečníky. S postupem času, a pokud bude zájem, bude studio schopné rozšířit kurzy i 

v pokročilejší variantě. 

Tab. 10: Rozvrh hodin (zdroj: vlastní z pracování)

16:00-

16:50

17:00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 20:00-20:50

Pondělí Zumba 

děti  6-8 

let

Pole  dance 

začátečníci

Flirt  dance 

začátečníci

Pole  dance 

začátečníci

Úterý Zumba 

děti  

9-11 let

Zumba 

GOLD

Disco dance Párové 

společenské 

tance

Zumba

Středa Zumba 

děti  12-

14 let

Pilates Flirt  dance 

začátečníci

Pole  dance 

začátečníci

Čtvrtek Bossa Flamenco Párové  a 

společenské 

tance
Pátek Power yoga Zumba
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3. 8 Personální zajištění

Majitelkou je fyzická osoba Iveta Pokorná, která bude hlavní lektorkou. Bude mít na 

starost provoz recepce a úklid prostor tělocvičny. Povede daňovou evidenci a nebude 

plátcem DPH. Služby účetní bude využívat externě. Bude řádně odvádět daň ze zisku a 

bude odvádět sociální a zdravotní pojištění. Majitelka si najme jako další lektorku na 

dohodu o provedení práce dostatečně odborně kvalifikovanou studentku. Za studentku 

nebude muset odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Doba její práce nepřesáhne 150 

hodin ročně. Pokud do budoucna bude potřeba, zajistí tímto způsobem další lektorky. 

Tito pracovníci budou adekvátně ohodnoceni. Budou placeni ve výši kolem 250 Kč na 

hodinu. Ohodnocení bude také záviset na počtu návštěvníků kurzů. 
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3. 9 Finanční plán

V této kapitole jsou definovány výdaje spojené se zahájením činnosti, měsíční výdaje na 

provoz studia. Jsou zde stanoveny odhadované příjmy, plán příjmů a výdajů s výhledem 

na 3 roky. V závěru kapitoly je vypočtena daňová povinnost podnikatelky.

3. 9. 1 Výdaje před zahájením podnikání

Jednotlivé ceny v níže uvedené tabulce jsou stanoveny odhadem na základě průměrných 

cen na trhu. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Tab. 11: Výdaje před zahájením podnikání (zdroj: vlastní zpracování)

Poplatek za živnostenské oprávnění 1 000 Kč
Počáteční propagace 12 000 Kč
Recepce
Stůl a židle  9 000 Kč
Počítač a tiskárna 12 000 Kč
Kancelářské potřeby 2 000 Kč
Mobilní telefon 2 500 Kč
Vybavení šaten
Lavice do šaten 11 000 Kč
Vybavení sálu
Zrcadla 20 000 Kč
Ozvučení a aparatura 5 000 Kč
10  x  pole  dance  tyč  (1  pole  dance  tyč 

stojí 5 900 Kč

59 000 Kč

Podložky na cvičení 1 400 Kč

Celkové výdaje před zahájením podnikání  činí dohromady 133 500 Kč. Tato částka 

bude zaplacena z vlastních zdrojů. 
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3. 9. 2 Měsíční výdaje

Tab. 12: Měsíční výdaje (zdroj: vlastní zpracování)

Nájem + energie 12 500 Kč
Účet za telefon 400 Kč
Propagace 3 000 Kč
Minimální záloha sociální pojištění 1 890 Kč
Minimální záloha zdravotní pojištění 1 748 Kč
Mzdové náklady 18 000 Kč
Celkem 37 538 Kč

Nájem byl  stanoven  na  základě  dohody  s majitelem.  Cena  za  energie  je  vypočtena 

z průměrných cen na daném trhu. Měsíční mzdové výdaje při četnosti kurzů 18 hodin 

týdně při průměrné mzdě 250 Kč za hodinu, činí za měsíc celkem 18 000 Kč. 

3. 9. 3 Měsíční příjem

Měsíční  příjem  je  počítán  ve  třech  variantách.  Ve  variantě  pesimistické,  reálné  a 

optimistické. Výpočet všech tří variant byl zvolen z toho důvodu, aby byly přehledně 

zobrazeny možné varianty situací, které mohou nastat. 

Při výpočtu měsíčních příjmů pomocí jednotlivých variant se bere v úvahu, že měsíc má 

4  týdny.  Jednotlivé  lekce  a  kurzy mají  stanovenou určitou  kapacitu.  Lekce  a  kurzy 

zumba, disco dance, pilates, power yoga, bossa, flamenco a flirt dance mají maximální 

kapacitu 20 osob na jednu lekci. Pole dance má maximální kapacitu 10 osob na jednu 

lekci. Párových tanců se může zúčastnit maximálně 15 páru tedy 30 osob. Počet klientů 

v jednotlivých variantách je stanoven odhadem. Při  výpočtu pesimistické varianty se 

počítá s 50 % účastí z celkové kapacity na jednotlivých lekcích. Při reálné variantě se 

počítá  se  70  %  účastí  z celkové  kapacity  na  jednotlivých  lekcích  a  při  variantě 

optimistické se počítá se 100 % účastí na jednotlivých lekcích. 

Taneční studio poskytuje pravidelné samostatné lekce a pololetní kurzy. Proto nebude 

příjem každý měsíc stejný. Pololetní kurzy jsou podzimní a jarní. Zákazníci je mohou 

navštěvovat od září a od února. Tedy největší nárůst tržeb bude v měsíci záři a únoru. 
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V následujících  tabulkách  se  počítají  tržby  měsíční  za  jednotlivé  lekce,  za  které  se 

neplatí  kurzovné,  ale  jednotlivé  vstupy.  A dále  se  počítají  tržby za  kurzy  za  jedno 

pololetí. 

Pesimistická varianta

V pesimistické variantě se uvažuje o 50% účasti na všech lekcích. 

Tab. 13: Pesimistická varianta – celkový měsíční příjem (zdroj: vlastní zpracování)

Celkový měsíční příjem za jednotlivé lekce v Kč

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Měsíční příjem 

v Kč

Zumba 10 x 2 5 200

Zumba Gold 10 x 1 2 600

Disco dance 5 5 1 3 400

Pilates 5 5 1 2 400

Power joga 5 5 1 2 400

Bossa 5 5 1 2 400

Celkový příjem za měsíc je 18 400 Kč.

Tab. 14: Pesimistická varianta – příjem za pololetní kurz (zdroj: vlastní zpracování)

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí v Kč

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Příjem za kurz v 

Kč

Zumba  děti (6-

8)

x 10 1 10 000

Zumba děti (9-

11)

x 10 1 10 000

Zumba děti 

(12-14)

x 10 1 10 000

Flamenco 5 5 1 16 500

Párové tance 7 7 2 51 800

Flirt dance 5 5 2 37 000

Pole dance 3 2 3 27 900

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí je 163 200 Kč.
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Reálná varianta

V reálné variantě se uvažuje o 70% účasti na všech lekcích. 

Tab. 15: Reálná varianta – celkový měsíční příjem (zdroj: vlastní zpracování)

Celkový měsíční příjem za jednotlivé lekce v Kč

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Měsíční příjem 

v Kč

Zumba 7 7 2 6 720

Zumba Gold 14 x 1 3 640

Disco dance 7 7 1 4 760

Pilates 7 7 1 3 360

Power joga 7 7 1 3 360

Bossa 7 7 1 3 360

Celkový příjem za měsíc je 25 200 Kč.

Tabulka 16: Reálná varianta – příjem za pololetní kurzy (Zdroj: vlastní zpracování)

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Příjem za kurz v 

Kč

Zumba  děti (6-

8)

x 14 1 14 000

Zumba děti (9-

11)

x 14 1 14 000

Zumba děti 

(12-14)

x 14 1 14 000

Flamenco 7 7 1 23 100

Párové tance 10 10 2 74 000

Flirt dance 7 7 2 51 800

Pole dance 4 3 3 39 000

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí je 229 900 Kč.
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Optimistická varianta

V optimistické variantě se uvažuje se 100% účasti na všech lekcích.

Tab. 17: Optimistická varianta, celkový měsíční příjem (zdroj: vlastní zpracování)

Celkový měsíční příjem za jednotlivé lekce v Kč

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Měsíční příjem 

v Kč

Zumba 10 10 2 9 600

Zumba Gold 20 x 1 5 200

Disco dance 10 10 1 6 800

Pilates 10 10 1 4 800

Power joga 10 10 1 4 800

Bossa 10 10 1 4 800

Celkový příjem za měsíc je 36 000 Kč.

Tab. 18: Optimistická varianta, příjem za pololetní kurzy (Zdroj: vlastní zpracování)

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí

Lekce Počet klientů 

bez slevy

Počet klientů se 

slevou

Četnost lekce 

týdně

Příjem za kurz v 

Kč

Zumba  děti (6-

8)

x 20 1 20 000

Zumba děti (9-

11)

x 20 1 20 000

Zumba děti 

(12-14)

x 20 1 20 000

Flamenco 10 10 1 33 000

Párové tance 15 15 2 111 000

Flirt dance 10 10 2 74 000

Pole dance 5 5 3 55 500

Celkový příjem za kurzy za 1 pololetí je 333 500 Kč.
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3. 9. 4 Peněžní tok 

V následujících tabulkách je zachycen peněžník tok pro rok 2013 a pro následující roky 

podnikání. Propočty vycházejí z pesimistické varianty. Měsíčně taneční studio vykazuje 

příjmy  18 400  za  nepředplacené  hodiny.  Předplacené  kurzy  probíhají  2  krát  ročně. 

Celkový příjem za 1 pololetní kurz je 163 200 Kč. Kurzy začínají v září a v únoru. Proto 

je  zaznamenán  největší  nárůst  příjmů  v záři  a  v únoru.  Z níže  uvedených  tabulek 

zachycujících peněžní tok vyplývá, že provoz tanečního studia se jeví jako nereálný. 

Tab. 19: Peněžní tok za rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování)

Rok 2013 (údaje v Kč)

Položka/měsíc Září Říjen Listopad Prosinec

Nájem + energie 12 500 12 500 12 500 12 500

Účet za telefon 400 400 400 400

Propagace 3 000 3 000 3 000 3 000

Minimální záloha sociální 

pojištění

1 890 1 890 1 890 1 890

Minimální záloha zdravotní 

pojištění

1 748 1 748 1 748 1 748

Mzdové náklady 18 000 18 000 18 000 18 000

Výdaje celkem 37 538 37 538 37 538 37 538

Příjmy celkem 181 600 18 400 18 400 18 400

Peněžní tok 144 062 - 19 138 - 19 138 - 19 138

V příloze č. 3 nalezneme tabulku  Peněžního toku  v dalších letech podnikání.  
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3. 9. 5 Plán příjmů a výdajů

Tab. 21: Plán příjmů a výdajů (Zdroj: vlastní zpracování)

Položka/Rok 2013 2014 2015
Příjmy 236 800 547 200 547 200
Výdaje 150 152 450 456 450 456
Hrubý zisk 86 648 96 744 96 744

Plán příjmů a výdajů s výhledem na 3 roky vychází z propočtů pesimistické varianty. 

Tedy na všech samostatných lekcích a na všech kurzech se počítá s 50% účastí. Studio 

bude na trhu nové. Je zřejmé, že nárůst klientely nebude obrovský. Proto plán příjmů a 

výdajů vychází z pesimistické varianty. V plánu se nepočítá se zvýšením nájmu, ani se 

zvýšením cen za služby, které studio nabízí. Samozřejmě je možné, že v budoucnu tyto 

změny nastanou. 

I kdyby se podnikatelce podařilo zajistit si 50 % účast na všech kurzech, i přesto bude 

dosahovat malého zisku. Vzhledem k tomu, že bude taneční studio nové a nebude tolik 

známé, je možné že se účast na kurzech nenaplní ani z 50 %. V takovém případě už by 

bylo podnikání pro podnikatelku ztrátové. Nebyla by schopna hradit měsíční náklady. 
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3. 10 Daň z příjmů fyzických osob

Základ daně u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se vypočítá jako rozdíl mezi příjmy 

a výdaji. (11, § 23 odst. 2) Na konci zdaňovacího období se podnikatel rozhodne, jakým 

způsobem bude uplatňovat  výdaje ve svém daňovém přiznání.  Může uplatnit  výdaje 

skutečně vynaložené, a pokud tak neučí, uplatňuje tzv. „paušální“ výdaje ve výši 60% 

z příjmů (11, § 7 odst. 7 písm. b)

Podnikatelka si může vypočtenou daň ponížit o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč 

za rok. (11, § 35ba odst. 1 písm. a)

Následující  tabulky obsahují výpočet daně z příjmů fyzických osob pro roky 2013 a 

další  roky.  V tabulkách  se  počítá  s příjmy  vypočtenými  dle  pesimistické  varianty. 

Jednotlivé tabulky se dělí na sloupce A a B. Ve sloupci A se počítá s výdaji skutečně 

vynaloženými a ve sloupci B se počítá s výdaji, které jsou stanovené paušálem. 

Tab.22: Daň z příjmů FO 2013 (Zdroj: vlastní zpracování)

Rok 2013 (údaje v Kč)
Položka A B
Příjmy dle § 7 236 800 236 800
Výdaje dle § 7 150 152 142 080
Základ daně § 23 86 648 94 720
Zaokrouhlený základ daně dle § 16 86 600 94 700
Daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 % 

dle § 16

12 990 14 205

Sleva na poplatníka dle § 35 ba 8 280 8 280
Výsledná daňová povinnost 4 710 5 925
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Tab.  23:  Daň  z příjmů  FO  v dalších  letech  podnikání  (Zdroj:  vlastní  zpracování)

Následující roky
Položka A B
Příjmy dle § 7 547 200 547 200
Výdaje dle § 7 450 456 328 320
Základ daně § 23 96 744 218 880
Zaokrouhlený základ daně dle § 16 96 700 218 800
Daň z příjmů fyzických osob ve výši 

15 % dle § 16

14 505 32 820

Sleva na poplatníka dle § 35 ba 24 840 24 840
Výsledná daňová povinnost 0 7 980

Vzhledem k tomu, že podnikatelská činnost bude zahájena od září 2013, podnikatelka si 

v roce 2013 uplatňuje slevu na poplatníka za období září až prosinec 2013. 

Z výpočtů  v tabulkách  jasně  vyplývá,  že  podnikatelce  se  vyplatí  uplatnit  výdaje 

skutečně vynaložené, protože bude mít nižší daňovou povinnost. 
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3. 11 Sociální pojištění 

Osoba, která je samostatně výdělečně činná je povinna odvádět pojistné na důchodové 

pojištění  a  příspěvek  na  státní  politiku  nezaměstnanosti  a  pojistné  na  nemocenské 

pojištění. Pojistné se odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.  

(13, § 13)

Osoba  samostatně  výdělečně  činná  je  povinna  platit  buď  pojistné  na  důchodové 

pojištění  a  příspěvek na státní  politiku  nezaměstnanosti,  nebo zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Zálohy na pojistné 

se vždy v úhrnu za kalendářní rok vyúčtují. Je-li úhrn záloh za kalendářní rok vyšší než 

pojistné, jedná se o přeplatek. Je-li úhrn záloh za kalendářní rok nižší než pojistné jedná 

o doplatek. Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů ode dne podání přehledu o příjmech 

a  výdajích  za  příslušný  kalendářní  rok.  Pojistné  se  odvádí  ve  výši  29,  2  % 

z vyměřovacího základu. Pojistné je splatné od 1. dne do 20. dne následujícího měsíce. 

(29)

Vyměřovací  základ  osoby  samostatně  výdělečně  činné  pro  pojištění  na  důchodové 

pojištění a na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si buď sám určí, nebo 50 % 

daňového základu. Daňovým základem se rozumí základ daně nebo dílčí základ daně 

dle § 7 zákona o daních z příjmů, z příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti, po 

úpravě dle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů. (13, § 5b)

V roce, ve kterém osoba samostatně výdělečně činná zahájila podnikání, platí minimální 

zálohy  na  sociální  pojištění.  Pro  rok  2013  je  stanovená  výše  minimální  zálohy  na 

sociální pojištění 1 890 Kč. (28)

Výše  záloh  v následujících  letech  se  odvíjí  od  zisku  živnostníka  v předešlém  roce. 

Vyměřovací  základ  tvoří  50%  ze  zisku  živnostníka  v uplynulém  roce.  Pokud 

vyměřovací základ klesne pod minimální základ, který pro rok 2013 činí 75 652 Kč, tak 

živnostník  bude  platit  zálohy  na  sociální  pojištění  odvozené  z minimálního 

vyměřovacího základu. (28)
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V prvním  roce  podnikání,  tedy  v roce  2013,  bude  podnikatelka  odvádět  minimální 

zálohy na sociální pojištění ve výši 1890 Kč za měsíc. V úhrnu za rok 2013, za období 

září až prosinec, zaplatí podnikatelka na sociálním pojištění celkem 7 560 Kč. 

V roce 2014 bude vyměřovacím základem pro výpočet pojistného 50 % z 86 648 Kč. 

Tedy vyměřovací základ pro rok 2014 bude 43 324 Kč. V roce 2015 bude vyměřovacím 

základem pro výpočet pojistného 50 % z 96 744 Kč. Tedy v roce 2015 bude vyměřovací 

základ  pro  výpočet  pojistného činit  48 372 Kč.  V roce  2014 a  2015 je  vyměřovací 

základ  pro  výpočet  pojistného  nižší  než  minimální  vyměřovací  základ.  Proto  bude 

podnikatelka v roce 2014 i v roce 2015 odvádět minimální měsíční zálohy na sociální 

pojištění ve výši 1890 Kč. 
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3. 12 Zdravotní pojištění

Výpočet  výše zdravotního pojištění  se  také odvíjí  od výše zisku živnostníka  jako u 

výpočtu sociálního pojištění. (28)

Sazba  pro  výpočet  zdravotního  pojištění  je  13,  5  % z vyměřovacího  základu.  Výši 

vyměřovacího  základu  se  rozumí  50  %  z příjmů  z podnikání  po  odpočtu  daňově 

uznatelných výdajů. (14, § 3a)

Pokud vyměřovací základ klesne pod minimální vyměřovací základ, bude automaticky 

živnostník platit minimální zálohy na zdravotní pojištění vypočtené z průměrné mzdy. 

(28)

Průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 884 Kč. Minimální vyměřovací základ pro výpočet 

zdravotního  pojištění  je  polovina  průměrné  mzdy.  Tedy 12 942 Kč.  V roce  2013 je 

minimální záloha na zdravotní pojištění 1748 Kč. (28)

Podnikatelka bude v roce 2013 odvádět minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 

1 748 Kč za měsíc. Za rok 2013 podnikatelka zaplatí na zdravotním pojištění celkem 

6 992 Kč. V roce 2014 bude vyměřovacím základem pro výpočet zdravotního pojištění 

50  %  ze  zisku  z předešlého  roku  tedy  z částky  86 648  Kč.  V roce  2015  bude 

vyměřovacím základem pro výpočet  zdravotního pojištění  částka 96 744 Kč. V roce 

2014 i 2015 je však vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Proto 

bude podnikatelka v roce 2014 i 2015 platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. 

V roce 2014 zaplatí podnikatelka za pojistné na zdravotní pojištění 20 976 Kč a v roce 

2015 zaplatí také 20 976 Kč za pojistné na zdravotní pojištění. 

70



ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vlastní návrh podnikatelského plánu pro založení 

nového tanečního studia. Nashromáždit potřebné informace pro tvorbu podnikatelského 

plánu. Vypracování analýz trhu, zákazníků, konkurence a sestavení finančního plánu. A 

na  základě  těchto  informací  posoudit,  jestli  se  podnikatelský  plán  jeví  jako 

realizovatelný.

Z analýzy trhu a z dotazníkového šetření vyplynulo, že existuje určitý zájem obyvatel o 

otevření nového tanečního studia. Životní úroveň a jejich aktivní styl  života nahrává 

podnikání  v oblasti  volnočasových  aktivit.  Je  zde  ale  vysoké  riziko  substitutů.  Ve 

Valašském Meziříčí  je  velice  aktivní  a  společenský  život.  Zákazníci  mohou  služby 

tanečního studia substituovat za jiné činnosti.  Tlak ze strany zákazníků je velký. Na 

základě analýzy konkurence bylo zjištěno, že na cílovém trhu jsou 3 hlavní konkurenti, 

kteří představují hrozbu pro taneční studio. Jsou na trhu již známí. Mají dobré jméno a 

stálé zákazníky.

Celková ekonomická situace v zemi není příliš příznivá. Ekonomika České republiky se 

stále  nachází  v recesi.  V roce  2014  se  očekává  sice  mírný  růst  HDP,  který  má  za 

následek zlepšení životní úrovně spotřebitelů, ale růst nebude až tak velký. V současné 

době ekonomická situace v České republice podnikání příliš nenahrává. 

Klíčovým ukazatelem úspěšností podnikatelského plánu je finanční plán. Bylo zjištěno, 

že realizace tohoto projektu není pro podnikatelku reálná. Vzhledem k tomu, že bude 

taneční studio ve Valašském Meziříčí nové, nepočítá se s velkým počtem zákazníků. Na 

základě finančního plánu bylo zjištěno, že pokud by se podnikatelce nepodařilo zajistit 

alespoň 50 % účast na všech kurzech, bude ve ztrátě a nebude schopná hradit měsíční 

výdaje.

Celkově  je  myšlenka  podnikatelského  plánu  sice  zajímavá  ale  ne  moc  reálná. 

Podnikatelce se nedoporučuje podnikatelský plán realizovat. 
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Příloha č. 1: Dotazník

DOTAZNÍK

Milé dámy,

jmenuji se Eliška Kleinová, studuji na VUT, fakultě podnikatelské v Brně. Ráda bych 
Vás požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který je součástí mé 
bakalářské práce. Cílem dotazníku je zjistit, jestli byste měly zájem o otevření nového 
tanečního studia ve Valašském Meziříčí a zda byste využívaly jeho služeb. 

Uveďte Váš věk: …………………

1) Jak jste spokojeni s nabídkou volnočasových aktivit ve Valašském Meziříčí?

a) velmi spokojen

b) spokojen

c) nespokojen

d) je mi to jedno

2) Uvítali, byste, kdyby bylo ve Valašském Meziříčí otevřené nové taneční studio?

a) Ano 

b) Ne

c) Je mi to jedno

3) Přihlásili byste se do nově otevřeného tanečního studia?

a) Ano

b) Ne, protože ……………...

c) Možná



4) V případě, že máte zájem se přihlásit do tanečního studia, jaké služby byste se 
rozhodli využívat?

a) Pole dance

b) Flirt dance

c) Disco dance

d) Flamenco

e) Zumba

f) Párové, společenské tance

g) Bossa

h) Power yoga

i) Pilates

Příloha č. 2: Životopis



ŽIVOTOPIS

Osobní údaje

Jméno a příjmení:  Iveta Pokorná

Datum narození  12. 6. 1986

Stav: Svobodná

Adresa: Ve Stráni 143, 757 01, Valašské Meziříčí

Telefon: 775 379 143

Email: ivetapokorna@centrum.cz

Vzdělání

Masarykova univerzita v Brně, obor Tělesná výchova (2005-2008)

Taneční konzervatoř v Brně (1997-2005)

Kurzy

Pole dance (3 měsíční kurz v Itálii)

Bodystyling instruktor

Fitness instruktor

Pracovní zkušenosti

Lektorka tance v Itálii (září 2008 – červen 2009)

Lektorka tance Taneční škola Vsetín (září 2009 – 2013)

Ostatní znalosti

Anglický jazyk – aktivně

Italský jazyk – aktivně 



Tab. 20: Peněžní tok v dalších letech podnikání (Zdroj: vlastní zpracování)

Další roky podnikání (údaje v Kč)

Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Nájem + 

energie

12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

Účet za 

telefon

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Propagace 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Sociální 

pojištění

1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Zdravotní 

pojištění

1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748

Mzdové 

náklady

18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Výdaje 

celkem

37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538 37 538

Příjmy 

celkem

18 400 181 600 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 18 400 181 600 18 400 18 400 18 400

Peněžní tok - 19138 144 062 - 19138 - 19138 - 19138 - 19138 - 19138 - 19138 144 062 - 19138 - 19138 - 19138
Příloha č. 3 – Peněžní tok v dalších letech
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