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Abstrakt  

 

 Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na 

vybudování a zprovoznění fitness centra s ambicí provozovat toto fitness pod obchodní 

značkou Gold`s Gym, které bude provozováno formou franchisingu. Při zpracovávání 

bylo přihlédnuto k možnostem získání franchisingového úvěru a byla zhotovena 

celková struktura financování včetně BEP analýzy a ostatních finančních metod. 

 

 

 

Abstract 

 

 This bachelor`s thesis is engaged in to make business plan of fitness center 

with ambition to operate this fitness center under trade mark Gold`s Gym. This fitness 

center will be operate by form franchising. I was finding also options of franchising 

loan and I used also BEP analysis and other financial methods. 
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1  Úvod 

  

 Bakalářskou práci jsem zaměřil na zpracování podnikatelského záměru 

vybudování fitness centra s ambicí provozovat toto fitness centrum pod obchodní 

značkou Gold`s Gym. Jedná se o společnost, která má po celém světě více než 600 

fitness center v celkem 29 zemích. Jedná se tedy o největší celosvětovou síť posiloven. 

Počet klientů sítě těchto posiloven se blíží již číslu 3 000 000 a dá se předpokládat, že 

v brzké době dojde k jejímu překonání. 

 

 Oblast posiloven a fitness center zažila velký boom především počátkem 90. let 

v době přechodu k tržnímu hospodářství a tudíž i ke svobodnému podnikání. Řada 

podnikatelů s vidinou rychlého zbohatnutí začala budovat své vlastní posilovny. Někteří 

uspěli, drží se na trhu dodnes. Jiní „zaspali“ dobu, včas nereagovali na změnu poptávku 

spotřebitelů ve smyslu většího množství kardio strojů, případně dalších služeb jako jsou 

masáže, solária apod. a tudíž byli nuceni svého podnikání zanechat. 

 

 Obecně se dá říci, že aby bylo jakékoliv snažení podnikatele dovedeno do 

úspěšného konce, případně k úspěšným začátkům je třeba věnovat zpracování a 

přípravě podnikatelského záměru velké úsilí a velkou odhodlanost naplnit vytyčený 

podnikatelský cíl. Naopak můžeme s velkou dávkou jistoty říci, že nekvalitní a 

nekonkrétně zpracovaný podnikatelský záměr může vést k mnoha firemním obtížím, 

eventuálně může dojít až k bankrotu celé firmy. Jedny z nejdůležitějších složek 

podnikatelského záměru jsou marketingový průzkum trhu a struktura zdrojů 

financování. 

 

 Podnikatel by se měl snažit především o to, aby jeho projekt byl dostatečně 

ambiciózní. Avšak zde je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby nebyly vytyčovány 

přehnaně optimistické cíle, především co se týče obratu, ziskovosti a doby návratnosti 

vloženého kapitálu. Až příliš optimisticky formulované cíle by totiž mohly odrazovat 

případné potenciální investory, kteří by takový projekt mohli chápat jako příliš rizikový, 

nekvalitní a neperspektivní. Na druhou stranu je třeba podotknout, že podnikatel by se 

měl pokusit prokázat své znalosti a dovednosti ve zvolené oblasti podnikání a měl by se 
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pokusit ukázat, že jím stanovené, byť ambiciózní cíle nejsou nereálné a že by stálo za 

to, aby se potenciální investoři se vší vážností jím předloženým podnikatelským 

projektem dostatečně a intenzivně zabývali. 

 

 Zpracování kvalitního a perspektivního podnikatelského záměru na založení 

fitness centra potenciálně provozovaného pod obchodní značkou Gold`s Gym je 

předmětem této bakalářské práce. Při jejím zpracování budu vycházet zejména 

z možností poskytnutí franchisingového úvěru od některého domácího bankovního 

ústavu, dále provedu predikci doby návratnosti vloženého kapitálu, výpočet čisté 

současné hodnoty, indexu rentability, vnitřního výnosového procenta a stanovím bod 

zvratu. Důležitou součástí této práce bude i marketingový průzkum trhu. 
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2 Vymezení problému a cíl práce 

 

2.1  Cíle bakalářské práce 

  

 Cílem této bakalářské práce je vypracovat ucelený podnikatelský záměr 

fitnesscentra značky Gold`s Gym. Jedná se o mezinárodně působící společnost, která 

poskytuje své služby především v oblasti posilování a fitness a dále se pak u ní můžeme 

setkat se službami jako jsou masáže, spinning, sauna, solárium a jiné služby, jejichž 

množství závisí především na celkové velikosti celého fitnesscentra a tím pádem na 

množství investovaných finančních prostředků. Vzhledem  ke špičkovému a luxusnímu 

vybavení těchto fitness center se předpokládá návštěva především movitějšími klienty 

z řad manažerů, podnikatelů a také samozřejmě příznivců této značky. 

 

 Konkrétně se budu v této bakalářské práci zabývat odpověďmi na následující 

otázky: 

Je v ČR stále ještě zájem o služby poskytující možnosti aktivního využívání volného 

času? 

Není již trh těmito zařízeními nasycen? 

Jakou cenovou hladinu nabízených služeb zvolit? 

Kolik budu potřebovat pracovníků (personální požadavky)?  

 

 

2.2  Vymezení bakalářské práce 

 

  Bakalářská práce je orientována na oblast sportovních služeb. Vzhledem 

k předpokládané vybavenosti fitness centra lze i předpokládat vyšší bonitu klientů, která 

však bude bohatě odměněna vysoce kvalitním charakterem nabízených služeb. 

Zákazník by se měl totiž při své sportovní aktivitě cítit dobře a mít možnost rady od 

zkušených a ochotných trenérů. Jednou ze stěžejních částí této bakalářské práce bude i 

pojednání o franchisingu a také vlastní návrh franchisingového financování. 
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2.3  Přínosy podnikatelského záměru 

 

2.3.1  Teoretické přínosy 

 

 Mezi teoretické přínosy bych zařadil možnost použití této práce jako výchozí 

bod studia problematiky v této oblasti podnikání. Domnívám se také, že práce obsahuje 

ucelený přehled o vývoji ekonomiky na počátku třetího tisíciletí a poskytuje 

marketingovou analýzu, kterou lze využít i v jiné oblasti podnikání. 

 

2.3.2  Praktické přínosy 

 

 Praktickým přínosem této práce, v případě její realizace, by byla možnost 

aktivního využití volného času pro naše občany, což by mělo za následek zvýšení 

fyzické kondice, ale i psychické kondice, která je v dnešním světě čím dál tím víc 

potřeba. 
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3  Teoretická východiska 

 

3.1  Charakteristika společnosti Gold`s Gym, INC. 

  

 Společnost Gold`s Gym byla založena roku 1965, kdy vznikla její první 

posilovna, která byla umístěna v městě Venice v Kalifornii v USA. Již od počátku byla 

označována za posilovnu pro „serious fitness“ (opravdový fitness). První franchisová 

fitness centra  značky Gold`s Gym byla založena v roce 1980 v San Franciscu v USA a 

již v roce 1993 měla společnost po celém světě více než 1 000 000 členů. V současné 

době již počet členů překračuje 3 000 000 a celkový počet fitness center již přesahuje 

600 v dohromady 29 zemích. Za zmínku stojí i to, že člen klubové kartičky Gold`s 

Gym, který bydlí např. v Německu může bez jakýchkoliv příplatků navštívit tuto 

posilovnu v jakékoliv jiné zemi na světě, čili členství je celosvětově využitelné.(20) 

 

 

3.2  Podnikatelský záměr 

  

 Dá se říci, že podnikatelský záměr je jedním z nejdůležitějších faktorů 

prosperity podnikání. Neměl by být žádným matematicky a ekonomicky složitým 

dokumentem, nýbrž stručně a přehledně napsaným plánem toho, čeho chce podnikatel 

dosáhnout, v jakém odvětví chce oněch výsledků dosáhnout, kolik kapitálu pro rozjezd 

svého podnikání bude potřeba, jaký druh a jaká forma kapitálu bude využita (například 

jaký bude poměr mezi vlastními a cizími zdroji aj.) a dále by podnikatel měl upřímně 

zvážit své vlastní manažerské schopnosti, zkušenosti a dovednosti a uvědomit si jestli 

jsou natolik vysoké, aby byl schopen svůj předložený podnikatelský záměr 

realizovat.(5) 

 

 Obecně by měl jakýkoliv podnikatelský záměr obsahovat informace o struktuře 

investičních nákladů, o výši provozních nákladů, o tržbách, zisku, o formě a možnosti 

získání úvěru a v neposlední době o návratnosti vložených prostředků. 
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 Dalším předpokladem poctivého a perspektivního podnikatelského záměru je 

krátká úvaha o perspektivě odvětví, na něž je podnikatelský projekt zaměřen a v němž 

chce proniknout a vyniknout. 

 

 Vzhledem k charakteru a určení podnikatelských projektů je záhodno tento 

projekt předat k oponentskému posouzení nějaké nezávislé osobě. Není dobré, pokud 

prvním takovým oponentem je banka, do níž jde podnikatel žádat o úvěr. Vytváří to 

totiž dojem neserióznosti ze strany podnikatele a podkopává to již od prvopočátku 

důvěryhodné vztahy mezi podnikatelem a potenciálním investorem (bankou). 

 

 

3.3  Požadavky na podnikatelský záměr 

   

 Na následujících řádcích se pokusím shrnout do ucelené podoby, které 

vlastnosti a charakteristiky by měl kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr obsahovat. 

Při jejich zpracování jsem vycházel z obecných poznatků z literatury. Jeho požadavky 

jsou zhruba následující: 

� Být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat 50 strojových 

stránek). 

� Být jednoduchý a srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou mnohdy osoby 

bez hlubších technických základů. A právě proto by podnikatelský záměr neměl 

zabíhat do přílišných technických a technologických detailů. 

� Demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka 

(investoři oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost). 

� Orientovat se na budoucnost, tj. měl by co možná nejpřesněji nastínit očekávaný 

výhled do budoucna a to jak z pohledu svého odvětví tak i z pohledu firmy jako 

takové. 

� Být co nejvěrohodnější a realistický, tj. neměl by zakrývat případné lepší know-

how konkurence a měl by realisticky uvádět všechny výhody avšak i nevýhody 

konkurence. 



                                           
19 

 

 

 

� Nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu; takové optimistické 

představy jako prohlášení, že do 5 let budeme mít 50 % podíl na trhu by v očích 

investorů vypadaly spíše úsměvně. 

� Nebýt však ani příliš pesimistický, protože přiměřená ambicióznost celého 

projektu může být pro investory lákavá. 

� Nezakrývat slabá místa a rizika projektu. Totiž v případě, že investor odhalí 

nějaká slabá místa projektu, která v něm nejsou explicitně uvedena, může to 

v jeho očích silně oslabit důvěryhodnost celého projektu. Pokud však podnikatel 

včas identifikuje všechna kritická místa v projektu může mu to v očích investorů 

paradoxně i pomoci, zvlášť pokud co nejpřesněji nastíní všechny možnosti 

řešení vyskytnuvšího se problému. 

� Upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu. Projekt by měl zdůraznit odbornost jeho manažerů a 

zdůraznit efektivnost jeho týmu. 

� Prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, např. návrhem splátkového 

kalendáře v případě poskytnutí úvěru. 

� Ukázat, že investor může získat zpět vynaložený kapitál i s patřičným 

zhodnocením a to tak, že projekt ukáže, že může být výhodný pro obě strany 

v případě své realizace. 

� Být zpracován kvalitně i po formální stránce, měl by být psán odborným 

jazykem, samozřejmě spisovně a pravopisně správně.(3) 

 

 

3.4  Franchising 

  

 Pojmem franchising se obvykle rozumí dvoustranný smluvní vztah mezi 

franchisorem (poskytovatelem franchisy) a franchisantem (příjemcem franchisy). Jedná 

se obchodní metodu, která je v západní Evropě již velmi rozšířeným nástrojem 

podnikání, avšak u nás dle mého názoru ještě nevstoupila do širokého podvědomí 

veřejnosti, což je myslím chyba. Tato metoda může totiž především malým 

podnikatelům bez podnikatelské historie velmi pomoci při rozjezdu jejich podnikání a 

dále může podstatným způsobem zvýšit úspěšnost jejich podnikatelských aktivit. 
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 Obchodní franchising je poskytnutí licence jednou osobou (poskytovatelem 

franchisy) jiné osobě (příjemci franchisy), což příjemce franchisy opravňuje 

k podnikání pod obchodní značkou poskytovatele franchisy  nebo jeho jménem a 

k využívání celého souboru nástrojů, zahrnující veškeré prvky nezbytné k tomu, aby 

nevyškolené osoby mohly být uvedeny do podniku, který založil poskytovatel franchisy 

a aby jej mohly vést podle předem určených podmínek.(8) 

 

 Největší mezinárodní organizací pro franchising je IFA. Tato organizace byla 

založena již roku 1960 jako členská organizace sdružující fanchisory, franchisanty a 

jejich dodavatele. V současné době sdružuje více než 1000 franchisorů nabízejích svůj 

produkt a své služby. Tato organizace nabízí především odbornou pomoc v tom, jakou 

oblast franchisingového podnikání vybrat, poskytuje vzdělávací činnost, umožňuje 

potenciálním franchisorům registraci na základě předem stanovených kritérií atp. Jistě 

stojí i za zmínku i to, že členem této asociace je i společnost Gold`s Gym Franchising. 

 

 Významná z hlediska českých poměrů je samozřejmě Česká asociace 

franchisingu (ČAF). Vznikla v roce 1993 a v současné době sdružuje 19 franchisorů 

z řad jak mezinárodních systémů tak menších tuzemských franchisových firem. Mezi 

její členy se řadí firmy jako Mcdonald`s ČR, spol. s r. o., YVES ROCHER spol. s r. o. a 

z Českých firem pak např. INDECO CZ s. r. o. nebo FotoStar s. r. o.  

 

 

3.4.1  Formy financování franchisingu 

  

 Pro financování podnikatelského záměru orientovaného na franchising jsou 

použitelné zejména následující finanční zdroje: 

� bankovní úvěry  

� půjčky z privátních zdrojů  

� státní programy podpory pro malé a střední podnikatele  

� finanční nebo strategický partner  

� leasing  
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� factoring, forfaiting  

� dodavatelské úvěry  

� Venture Capital  

� strukturální fondy EU (20) 

 

 

3.4.2  Požadavky potenciálních investorů 

  

 Potenciální investor většinou vyžaduje kvalitní, realistický a perspektivní 

podnikatelský plán, který bude obsahovat zejména: 

� vizi pro konkrétní podnikatelský záměr  

� formulaci cílů a záměrů společnosti  

� strategii pro dosažení stanovených cílů  

� rozvojový plán neboli detailní projektové očekávání a plánování podniku na 

nejméně 3-5 let 

� (výnosy, struktura nákladů, výsledek hospodaření, cash-flow apod.)  

� analýzy tržního prostředí a konkurence  

� marketingové trendy v dané oblasti podnikání  

� SWOT analýzu  

� simulování případných rizik  

� organizační schéma, transparentní popis rozhodovacích procesů  

� popis právních a majetkových struktur dané společnosti  

� a další potřebné materiály dle požadavků finanční instituce (20) 

 

 Při rozhodování, který druh financování zvolit, se nabízí, jak již jsem uvedl, 

celá řada možností. Podnikatel musí vycházet především ze svých vlastních finančních 

možností a dle toho se rozhodovat, který druh financování si vybrat. Franchising je 

zvlášť v zemích západní Evropy a USA velmi populární především u malých a 

začínajících podnikatelů. Dá se tudíž předpokládat, že právě tito podnikatelé nebudou 

disponovat příliš velkým  vlastním kapitálem a budou muset hledat kapitál u investorů. 
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3.4.3  Ručení za úvěry 

  

 Při bližší sondáži Českých bank zjistíme, že v podstatě všechny vyžadují 

nějakou formu ručení za jimi poskytnutý kapitál. Tomu se nelze divit a je to i logické. 

Pakliže podnikatel nedisponuje dostatečným majetkem, např. ve formě nemovitostí, 

akcií, dluhopisů a jiných finančních derivátů, může se ještě obrátit na Českomoravskou 

záruční a rozvojovou banku, a.s. Tato banka, která byla založena již roku 1992, nabízí 

služby především těm podnikatelům, jejichž projekty jsou více rizikové a dále těm 

jejichž bonita a majetek nejsou dostatečnou zárukou pro banku při poskytnutí úvěru. Ta 

nabízí mimo jiné i možnost ručení za úvěr poskytnutý komerční bankou. Žadatel může 

využít mimo jiné služby S – záruka. 

 

� Tento produkt je poskytován až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. 

� Doba ručení: maximálně 15 let. 

� Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1-0,3 % p. a. z výše 

záruky. 

� Současně s poskytnutím S-záruky je příjemci podpory poskytnut finanční 

příspěvek k ceně záruky ve výši 4 % p. a.   

 

 Úvěr zaručovaný S-zárukou může být použit pouze na tyto způsobilé výdaje: 

� a) pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců 

podpory vedoucích účetnictví), resp. hmotného majetku a pozemků (u příjemců 

podpory vedoucích daňovou evidenci). 

� b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. 

� c) pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem 

podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. majetek. 

� d) pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory 

vykazován jako náklad/výdaj. 

 

 Zaručovaný úvěr, ke kterému je poskytnuta S-záruka, může být použit také na 

koupi podniku v konkurzu, podle § 476 - 488 obchodního zákoníku. 
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� DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje.(23) 

 

 

3.5  Analýza obecného prostředí 

  

 Tato analýza bude obsahovat tu část podnikatelského záměru, která se bude 

zabývat současnými, především ekonomickými skutečnostmi. 

Budu zde formulovat jednotlivé části SLEPT analýzy, analýzu konkurence, dále SWOT 

analýzu vlastní firmy, analýzu zákazníků a segmentace trhu, po jejímž provedení by měl 

být určen cílový trh pro nový podnik. 

 

 

3.5.1  Analýza SLEPT 

  

 SLEPT analýza hodnotí a analyzuje následující faktory ovlivňující 

podnikatelské prostředí: 

� Sociální faktory – zkoumáme především počet obyvatel, zaměstnanost, hustotu 

zalidnění. Velikost každého projektu (resp. velikost obchodní (výrobní) jednotky 

by měla odpovídat počtu obyvatel daného území).  

� Legislativní faktory – pečlivě studujeme právní problematiku oboru, do kterého 

se chceme zapojit. Zjišťujeme také vztah životního prostředí k oboru, ve kterém 

chceme podnikat a zkoumáme zda nebudeme potřebovat nejrůznější povolení 

k zahájení podnikání. 

� Ekonomické faktory – analyzujeme finanční možnosti obyvatelstva a 

ekonomický cyklus ekonomiky země jako takové. 

� Politické faktory – zaměřujeme se zejména na polické tlaky na náš obor 

podnikání.Obory typu zdravotnictví, zbrojní průmysl, energetika a další jsou 

s politikou úzce svázané. 

� Technologické faktory – zjišťujeme možnosti technologických inovací výrobků 

(služeb), které budeme poskytovat. Technický a technologický rozvoj je 
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v posledních několika desetiletích obrovský a na základě něho musíme naše 

výrobky (služby) přizpůsobovat.(6) 

 

 

3.5.2  Analýza konkurence na trhu 

  

 Zde by si podnikatel měl vyhodnotit konkurenty s nimiž se bude střetávat na 

daném segmentu trhu a měl by se pokusit být pokud možno lepší než oni. Základem je 

srovnávat se pouze s těmi konkurenty, kteří jsou pro nás skutečně relevantní a kteří pro 

úspěch našeho podnikání představují hrozbu. 

 

  

3.5.3  Analýza SWOT  

  

 Nejlepším prostředkem jak vědeckým postupem charakterizovat konkurenci je 

analýza SWOT. Tato analýza zkoumá jak silné a slabé stránky, tak i příležitosti a 

hrozby. Především ze slabých stránek konkurence by se podnikatel měl poučit a hledat 

takové cesty, které pomohou tyto slabé stránky u jeho firmy minimalizovat. Na základě 

slabých stránek z analýzy konkurence mohou pro naši firmu vzniknout i nové 

příležitosti, kterých je třeba se pokud možno chytit. 

 

 

3.5.4  Segmentace trhu 

 

 Trh sice můžeme chápat jako celek, pro jeho bližší seznámení se s ním je však 

vhodné provést jeho segmentaci. Rozdělit trh je možné z více různých úhlů pohledu. 

Můžeme sledovat např. geografická hlediska (region, městská či venkovská 

dominance). Dále mezi významná hlediska patří sociálně-demografická kritéria (věk, 

pohlaví, příjem, vzdělání,…) a dále to jsou kritéria psychologická (inovativnost 

zákazníků, jejich status,…). 
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 Součástí této analýzy by měl být i průzkum zahraničního trhu a možnost 

potenciálního vstupu na něj. Podnikatel by měl podrobně zkoumat všechny možnosti a 

příležitosti zahraničního trhu a zhodnotit zda by případná expanze na zahraniční trhy 

byla pro něj ekonomicky zajímavá.(4) 

 

 

3.5.5  Porterova analýza 

  

 Porterova analýza 5 konkurenčních sil je dalším významným hodnotitelem 

celkového podnikatelského prostředí. Každá z pěti sil je tím větší, čím je silnější daný 

rozhodující činitel/faktor. Těchto pět sil je reprezentováno: 

 

� Hrozbou vstupů nových konkurentů do odvětví 

� Vyjednávací silou (schopností) dodavatelů 

� Vyjednávací silou (schopností) kupujících 

� Hrozbou substitutů (náhradních produktů) 

� Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví 

 

  Schématicky se dá znázornit takto: 

 

 

 

 

                                          K      

Dodavatelé                                                                                     Odběratelé 

 

 

 

 

 

Hrozba vstupu 
nových konkurentů 

Hrozba 
substitutů 
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 Primárním účelem Porterovy analýzy (modelu) je analyzovat atraktivnost 

odvětví, aby bylo možné předvídat ziskovost v odvětví. Hlavní kritika Porterova modelu 

se týká jeho teoretických základů a také toho, že konkurování je dynamický proces, v 

němž nikdy není dosaženo rovnováhy. Neustále se tedy mění i struktura odvětví.(12) 

 

 

3.6  Marketingová strategie  

 

3.6.1  Marketingový mix 

  

 Základní složky marketingového mixu tvoří výrobek, cena, podpora prodeje a 

distribuce. Všechny tyto složky jsou vzájemně závislé, přičemž při stanovení jejich 

optimální kombinace je třeba vycházet z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu 

(např. strategie nákladového prvenství vyžaduje zcela jinou kombinaci složek 

marketingového mixu než strategie diferenciace).(3) 
 

� Výrobek a výrobková politika 

 

 Nemá cena vyrábět a nabízet výrobky (služby), které nebudou na trhu 

dostatečně poptávány, případně nebudou poptávány vůbec. Právě proto je tak moc 

důležitá analýza zákazníků a analýza poptávky, abychom se mohli soustředit jen na ty 

výrobky (služby) o které bude skutečně zájem. U výrobků je často důležitý především 

design, dále pak prodejní i poprodejní péče a dále pak musíme zvážit i množství a 

hloubku vyráběného sortimentu. 

 

� Cena a cenová politika 

 

 Při formulaci cenové politiky je třeba brát ohled na více aspektů. Jedním z nich 

je konkurence. Je třeba neustále sledovat vývoj cenové politiky a v korelaci s ní i 

přizpůsobovat vlastní cenovou politiku. Pokud budeme volit vyšší ceny námi 

nabízených výroků (služeb) musíme zohlednit také jejich kvalitu a atraktivnost pro 
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zákazníka. Lidé budou ochotni akceptovat vyšší ceny avšak pouze se současně existující 

špičkovou prodejní i poprodejní péčí, s bohatým sortimentem výrobků (služeb), dobrým 

designem apod. 

 

� Podpora prodeje 

 

 Podpora prodeje je nutná jednak při vstupu nového produktu na trh, jednak pro 

udržení tržní pozice a dosažení dlouhodobých cílů projektu .(3)  

 

 Formy podpory prodeje jsou v podstatě základními marketingovými nástroji 

obecně používanými. Mezi tyto nástroje patří zejména reklama a propagace (billboardy, 

inzeráty v periodikách, věstníky, výroční zprávy,…), public relations, osobní prodej, 

orientace na značkové zboží, podomní prodej,… Je třeba zmínit i to, že s těmito 

marketingovými nástroji úzce souvisí i vynaložené náklady na jejich realizaci. Tyto 

náklady je třeba správně a poctivě vyčíslit a zahrnout je do celkových realizačních 

nákladů  projektu. 

 

� Distribuční kanály 

 

 Jde o veškeré formy přenosy nabízených výrobků (služeb) ke konečným 

uživatelům. Zahrnují především velkoobchod, maloobchod a přímou distribuci 

zákazníkům. S vhodnou volbou distribučního kanálu souvisí i logistické zabezpečení 

distribuce, které zahrnuje např. dodací podmínky, způsob přepravy a dodání, způsob 

placení (fakturou, na dobírku, bankovním převodem, splátkově, apod.), bezpečnostní 

zabezpečení zboží během přepravy, vhodnou volbu trasy přepravy aj. 

  

  

3.6.2  Analýza zákazníků 

   

 Úspěšnost celého projektu bude dána především tím, jak se podaří přilákat 

odpovídající počet zákazníků. Podnikatel by měl tudíž naslouchat svým budoucím 

potenciálním zákazníkům, měl by se pokusit naplnit jejich přání a touhy a měl by si 
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samozřejmě vybírat i takové spolupracovníky a zaměstnance, kteří budou naslouchat za 

něj. 

 

 

3.6.3  Analýza vývoje poptávky 

  

 V neposlední řadě je třeba zmínit se o budoucím vývoji poptávky po 

nabízených výrobcích či službách. Je zřejmé že tato část marketingového průzkumu 

bude patřit k těm nejobtížnějším a to z důvodu toho, že zákazníci (či spotřebitelé) se 

z ekonomického a především tržního pohledu chovají občas dosti iracionálně. Ostatně 

to je i podstata trhu jako takového, totiž že chování lidí je často iracionální a 

nepředvídatelné, tudíž velice často špatně identifikovatelné. Předpovědět jak se 

poptávka bude do budoucna vyvíjet je vždy jen hrubý odhad následné skutečnosti. 

 Při analýzách budoucího vývoje poptávky se využívá např. nástroje sledování 

konkurence. Pro odborné stanovení vývoje poptávky se využívá některých 

kvantitativních metod (např. extrapolace pomocí trendových křivek, regresní analýzy, 

metody úrovně spotřeby, metody koeficientu spotřeby). Avšak pro skutečně dobré 

zpracování těchto metod je zapotřebí dokonalá znalost příslušného oboru a jeho vývoje. 

Podrobné zpracování těchto analýz nebude předmětem této bakalářské práce. V této 

práci se pokusím jen analyzovat konkurenci a na základě ní provést již zmíněný odhad 

budoucího vývoje poptávky. 

 

 

3.7  Finanční analýza 

 

 Při hodnocení projektů využíváme dvou kritérií rozhodování. První z nich je 

rozhodování investiční a druhým je rozhodnutí finanční. 

 

 Investiční rozhodnutí se týká vlastní věcné náplně projektu. Ta je 

charakterizována určitým výrobním programem (programem služeb), velikostí výrobní 

jednotky, technologickým procesem aj. Investiční rozhodnutí tedy představuje 
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rozhodnutí, do jakých konkrétních aktiv bude firma investovat. Pokud se firma 

rozhodne realizovat určitý projekt, pak musí také rozhodnout o velikosti a struktuře 

finančních zdrojů (hotovosti), kterou bude realizace tohoto projektu vyžadovat. Toto 

rozhodnutí je pak rozhodnutím finančním. Finanční a investiční rozhodování nejsou 

vzájemně nezávislá, nýbrž spolu těsně souvisejí.(4) 

 

 Při zpracovávání finanční analýzy projektu můžeme využít celé škály metod. 

Předně je však dobré rozdělit si metody finanční analýzy na 2 okruhy: 

 

 

3.7.1  Okruh, jehož kritéria nerespektují časovou hodnotu peněz 

 

 Do tohoto okruhu zařazujeme: 

� rentabilitu kapitálu 

� dobu úhrady (dobu návratnosti) 

 

 

3.7.1.1  Rentabilita kapitálu 

  

 Co se týče rentability kapitálu, jedná se vždy o poměr zisku k  investovanému 

kapitálu. S ohledem na to, zda sledujeme rentabilitu pouze vlastního kapitálu (ROE), 

cizího kapitálu, celkového kapitálu (ROA) či např. dlouhodobě investovaného kapitálu 

(ROI), zpracováváme několik druhů rentability. Předmětem této práce však není 

podrobná finanční analýza projektu a proto se v návrhové části budu věnovat pouze 

určení doby návratnosti. 

 

  

3.7.1.2  Doba návratnosti 

  

 Doba návratnosti se definuje jako doba potřebná pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu jeho budoucími čistými příjmy.(4) 
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 Stanovení doby úhrady patří k jedněm z nejjednodušších metod finanční 

analýzy, avšak současně i k jedněm z nejméně přesných metod. Vychází to z toho, že 

tato metoda nerespektuje inflaci (tudíž, že hodnota peněz, myšleno budoucích příjmů, se 

časem mění). Tato metoda vychází z peněžních toků projektů, které tvoří příjmy a 

výdaje za celou dobu života projektu. Bez ohledu na své nedostatky je tato metoda 

hojně využívána a to zvláště u více rizikových projektů a dále pro projekty s krátkou 

životností.  

 Součástí stanovení budoucích čistých provozních příjmů je i odhad likvidační 

(zůstatkové) hodnoty projektu. Jde zejména o potenciální likvidační náklady (náklady 

spojené s likvidací zařízení) a někdy i nutnost vytváření rezerv, které pak mohou mít 

dopad i na peněžní toky projektu po dobu provozu a tím i na ukazatele ekonomické 

efektivnosti projektu. Likvidační fáze zahrnuje zejména činnosti, jako jsou demontáž 

zařízení a jeho likvidace (případně jeho sešrotování nebo prodej použitelných částí), 

sanace lokality, prodej veškerých nepotřebných zásob aj.(3) 

 

 

3.7.2  Okruh, jehož kritéria respektují časovou hodnotu peněz 

 

  Do tohoto okruhu zařazujeme:  

� Čistou současnou hodnotu 

� Index rentability 

� Vnitřní výnosové procento 

 

 Benefity těchto metod spočívají především v tom, že respektují inflaci 

(časovou hodnotu peněz), dále v tom že zohledňují ten fakt, že jedna koruna získaná 

dnes má vyšší hodnotu než jedna koruna získaná zítra a dále zohledňují náklady 

obětované příležitosti. Tyto náklady lze charakterizovat tím, že se vzdáváme určitých 

současných požitků a dáváme přednost jiným, protože z nich očekáváme v budoucnu 

nějaký vyšší prospěch (užitek). 
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3.7.2.1  Čistá současná hodnota 

 

 Čistá současná hodnota vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi aktualizovanou 

(příp. současnou) hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou 

kapitálových výdajů. 

 Jinými slovy můžeme čistou současnou hodnotu definovat jako součet 

diskontovaného čitého peněžního toku projektu zahrnující jak období výstavby tak 

období provozu.(4)  

  

 Matematicky ji vyjadřujeme takto : 

 

ČSH = Σ SHP * 1/ (1+i)n – Σ SHK * 1/(1+i)n ,kde 

 

Σ SHP (resp. Σ SHK)……suma peněžních příjmů (resp. kapitálových výdajů) na projekt 

                                          v jednotlivých letech životnosti projektu 

i………………………….úrok 

n………………………… jednotlivá léta životnosti 

  

 Hodnota ve vzorci 1/ (1+i)n představuje tzv. diskontní faktor (odúročitel), 

někdy také označován jako nákladovost kapitálu. Jeho hodnota by měla odpovídat výši 

nákladů spojených se získáváním kapitálu na financování podnikatelského projektu. 

Diskontní sazbu firmy ztotožňujeme s firemními náklady kapitálu. Ty matematicky 

vyjadřujeme takto: 

 

 nk=i = (VK/K)*n v + (CK/K)*(1-sdp)*nc , kde 

  

 nk …………firemní náklady kapitálu (%) 

 nv………….náklady vlastního kapitálu (%) 

 nc………….náklady cizího kapitálu (%) 

 CK………..velikost cizího kapitálu (Kč) 

 VK………..velikost vlastního kapitálu (Kč) 

 K………….součet vlastního a cizího kapitálu (Kč) 
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 sdp…………sazba daně z příjmu (v současné době 24 %) 

  

 „Náklady cizího kapitálu jsou sníženy o úspory na daně z příjmů, vyplývající 

z toho, že úroky jsou daňově uznatelný náklad (jde o tzv. daňový úrokový štít).“(3) 

  

 Náklady cizího kapitálu v mém případě odpovídají úrokům z úvěru a náklady 

vlastního kapitálu byly stanoveny na základě metody „odvození nákladů vlastního 

kapitálu z nákladů cizího kapitálu“. Tato metoda využívá poznatku, že náklady na 

vlastní kapitál jsou z povahy větší než náklady na kapitál cizí. Důvodem je skutečnost, 

že vlastník nese větší riziko než věřitel a požaduje tedy vyšší výnos. V případě této 

metody postupujeme následovně: 

� Zjistíme reálnou úroveň nákladů na cizí kapitál 

� K nákladům na cizí kapitál přirazíme několik procentních bodů (2 až  4) a 

tím získáme určitý odhad nákladů na vlastní kapitál.(13) 

 

 Výpočtu ČSH musí předcházet stanovení celkové doby životnosti projektu. 

  

 Výhodné jsou ty projekty jejichž ČSH > 0. Toto tvrzení však není absolutní, 

neboť v praxi se často vyskytují projekty jejichž ČSH < 0, avšak přesto se tyto projekty 

realizují nebo spíše se musí realizovat. Jedná se zejména o projekty  zabývající se 

potřebou splnit určitá zákonná opatření týkající se bezpečnosti práce, ochrany životního 

prostředí, apod.). 

 

 

3.7.2.2  Index rentability  

 

 Index rentability, resp. index ziskovosti (profitability index) je blízký čisté 

současné hodnotě, na rozdíl od ní je však relativní povahy. Index rentability vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku 

investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu.(3) 

 

 Matematicky jej vyjadřujeme takto: 
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IR = SHP / SHK 

 Z uvedeného vztahu je zřejmé, že smysl má realizovat ty projekty jejichž IR > 

1. I zde, podobně jako u metody Čisté současné hodnoty však platí výjimky . 

 

 

3.7.2.3  Vnitřní výnosové procento 

 

 Poslední z mnou uváděných metod je metoda vnitřního výnosového procenta. 

Tato metoda stanovuje takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota 

očekávaných peněžních příjmů z projektu rovná současné hodnotě očekávaných 

kapitálových výdajů na projekt.(3) 

 Matematicky vyjádřeno je to: 

SHP = SHK 

 

 Jinými slovy je to taková úroková míra ( diskontní sazba), při které je čistá 

současná hodnota rovna nule. V tom je zásadní rozdíl oproti metodě  čisté současné 

hodnoty, kde úroková míra byla striktně dána. Hodnotu VVP stanovujeme pomocí 

metody lineární interpolace následovně: 

 

VVP = in + ČSHin / ČSHin – ČSHiv * / (iv – in), kde 

in…………….zvolená nižší úroková míra 

iv…………….zvolená vyšší úroková míra 

ČSHin……….čistá současná hodnota při nižší úrokové míře 

ČSHiv……….čistá současná hodnota při vyšší úrokové míře 

 

 

3.7.2  BEP analýza 

 

 Z dalších významných metod, která spadá do oblasti finančního posuzování 

projektů, patří tzv. BEP analýza ( break-even-point analysis nebo také česky analýza 

bodu zvratu). Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza bodu 

zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sledují odděleně variabilní a fixní 
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náklady. Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů je nutné, jestliže podnik 

pracuje s metodou příspěvku na úhradu fixních nákladů. Při analýze bodu zvratu jsou 

vztahy mezi tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky pak 

mohou být zjišťovány matematicky nebo graficky. Tato analýza nám stručně řečeno 

poskytuje informace o tom, kdy se projekt dostane ze ztráty do zisku, přičemž nulový 

zisk leží právě v bodu zvratu. Cílem podnikatele je dostat se co nejrychleji právě 

k onomu bodu a tím dosáhnout co nejdříve očekávaného zisku z podnikání.(1) 

  

 Bod zvratu nalezneme tak, že tržby položíme rovny nákladům: 

 

T = N 

c*Q = F + v*Q 

QBZ = F/ (c-v) 

 Rozdíl c-v ve jmenovateli se nazývá příspěvek na úhradu fixních nákladů a 

zisku. Jedná se o částku peněz, která zůstane z ceny výrobku po uhrazení jeho 

variabilních nákladů. 

 

Graficky se bod zvratu znázorňuje takto: 

 

      Tržby 

    Náklady 

       [Kč] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Objem výroby (prodeje) [ks,Kč] 
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 Bod zvratu dále představuje jaký výstup objemu výroby (prodeje) musí být, 

aby se celkové tržby vyrovnaly celkovým nákladům. Pomocí tohoto bodu tudíž 

nalezneme jakýsi rovnovážný vztah ve výrobě (prodeji) a tím nalezneme i ekonomickou 

rovnováhu celé firmy. Předmětem této bakalářské práce bude daný bod matematicky 

vypočítat a dále ho graficky znázornit. Budu vycházet z předpokládaných objemů tržeb 

a předpokládaných výdajů v několika budoucích letech činnosti firmy. 
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4  Analýza současného stavu a tržních příležitostí 

 

4.1.  Analýza obecného prostředí 

  

 Zde budu analyzovat vývojové trendy v prostředí domovského trhu, tedy České 

republiky. Tyto trendy budu vztahovat k mému oboru podnikání: 

 

 

4.1.1  Analýza SLEPT 

 

4.1.1.1  Sociální faktory 

 

 Ve společnosti stále přetrvává názor, že se jedná o sport pouze pro mladé, což 

je ostatně taky jedna z hrozeb tohoto typu podnikání, které jsem uvedl ve SWOT 

analýze této práce. Ve skutečnosti se však i sami lékaři shodují na tom, že přiměřené a 

rekreační cvičení v posilovně může významně přispět ke zkvalitnění života člověka ve 

smyslu lepší kondice a zdraví. Až 2/3 lidí v ČR uvádí, že někdy v životě měli problémy 

se zády, přitom spousta z nich si neuvědomuje, že je to způsobeno slabým svalstvem 

středu těla a to především slabými břišními svaly. Právě přiměřená sportovní činnost 

typu posilování může tyto problémy lidí „poměrně snadno“ vyřešit.  

 Jako nejvýznamnější sociální faktor bych uvedl problém celosvětové obezity. 

Tu jistě nelze řešit jenom posilovacími cviky, ale i ty mohou negativní trend světového 

vývoje pomoci zvrátit.  

 

 

4.1.1.2  Legislativní faktory 

 

 V ČR je podnikání řízeno živnostenským (zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání) a obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník), který musí dodržovat veškeré právní subjekty. Jedním z hlavních úkolů 
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ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila pro rok 2007 je rekodifikace soukromého 

práva (návrh nového občanského a obchodního zákona). Návrh bude na jaře  připraven 

do vnějšího připomínkového řízení.(19) 

 Jednou z nejvýznamnějších současných legislativních úprav je možnost nabízet 

zaměstnancům benefity za dobrou práci např. ve formě poukázek na vstup do fitness. 

Dá se říci, že především velké firmy jako Telefonica O2 nebo Skanska této možnosti 

hojně využívají. Tyto poukázky představují daňově uznatelný náklad a jsou významným 

motivačním nástrojem směrem k zaměstnancům.(23)  

 

 

4.1.1.3  Ekonomické faktory 

 

 V České republice je v současné době u moci vláda trojkoalice, složená z ODS, 

KDU-ČSL a SZ která ovlivňuje dění v naší zemi. V makroekonomické predikci, kterou 

zveřejnilo Ministerstvo financí ČR se předpokládá pokračování současné konjunktury. 

V řeči čísel je to konkrétně pro celý rok 2006 růst o 5,9%, pro roky 2007 a 2008 je pak 

predikován růst o 5 %. Dle oficiálních údajů dosáhla Česká republika zatím nejvyššího 

růstu HDP v roce 2005 a to o 6,1 %. Grafický přehled vývoje HDP v ČR v porovnání 

s eurozónou a USA od roku 1993 je součástí přílohy 1 této práce. Graf znázorňuje i 

predikci vývoje až do konce roku 2008. 

 

Růst HDP je v poslední době tažen především hrubou tvorbou kapitálu přičemž 

vysoký příspěvek změny zásob k růstu HDP je obtížné ekonomicky interpretovat. 

V roce 2005 činil růst hrubé tvorby fixního kapitálu 1,3%, avšak pro rok 2006 je 

predikce již 6,8 % a pro rok 2007 7,8%. Zvyšuje se i vliv spotřeby domácností na tvorbě 

HDP, v roce 2005 to bylo 2,8 %, v roce 2006 je predikce 4,1 % a v roce 2007 4,5 %. 

Vzhledem k dynamickému růstu vývozu, který roste již řadu let, je i tento stále 

významným přispěvatelem k celkové výši HDP ačkoliv klesá kladný příspěvek salda 

zahraničního obchodu se zbožím i službami.(17) 

 

Současná vláda má ve svém vládním prohlášení důležitý balík 

makroekonomických reforem, z nichž jednou z nejvýznamnějších je změna daně 
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z příjmu fyzických osob, kdy současné 4 daňová pásma v rozsahu 12 – 32 % mají být 

nahrazeny jedinou sazbou daně z příjmu a to ve výši 15 %. Je třeba však podotknout že 

celková daň by se nepočítala z hrubé mzdy jako je tomu doposud, ale z tzv. superhrubé 

mzdy, což je hrubá mzda+odvody na sociální a zdravotní pojištění. Reálně by tedy 

sazba daně z příjmu pro fyzické osoby byla vyšší než zmiňovaných 15 %. Při 

současném rozložení sil v parlamentu ČR má tento návrh poměrně značnou šanci 

k přijetí a proto se o něm zmiňuji, neboť by podle mnoha odborníků přinesl pozitivní 

změny k celkovému podnikatelskému prostředí u nás. 

 

Od roku 2002 se průměrná míra inflace drží poměrně v úzkém pásmu od 2 – 3 

%. Pro rok 2006 je odhadována ve výši 2,5  a odhad pro roky 2007 a 2008 jsou 2,4 % a 

3 %. 

Současná výše úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB je 2,5 % (základní 2T repo sazba). 

Tato sazba byla vyhlášena na pravidelném zasedání ČNB dne 29.9. 2006 a byla zvýšena 

z původních 2,25 %. Pro následující období bude zásadní další vývoj inflace a také kurz 

koruny. Již několikrát ČNB zmínila že růst koruny je příliš silný a tudíž že může i 

v krajním případě přikročit ke změně sazeb směrem dolů. 

 Trh práce je ovlivněn ekonomickým růstem a rychlým růstem mezd. Postupně 

se začínají projevovat přímé zahraniční investice a růst ekonomiky v postupném 

snižování nezaměstnanosti na úroveň 8,97 % (dle původní metodiky MPSV 9,79 %), 

odhad na celý rok 2006 je   8,13 % a následujících letech má podle současných modelů 

nezaměstnanost dále klesat. V roce 2007 na 7,4 % a v roce 2008 na 7,1 %. Ekonomický 

tlak na růst produktivity práce bude nadále zvyšovat nároky na kvalifikaci a 

přizpůsobivost stávajících i nově přijímaných pracovníků. V záměru vlády a většiny 

poslanců parlamentu ČR je rovněž návrh na postupné zvyšování věku odchodu do 

důchodu. 

  

 Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2005 činila 18 985,- a v roce 2006 

20 211,-, očekává se další postupný růst nominálních, jakožto i reálných mezd. 

 

 Jedním z největších problémů současného hospodaření státu je vysoký deficit 

veřejných rozpočtů. Snahou současné vlády je především dosáhnout změny 
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mandatorních výdajů ve smyslu jejich celkového snížení a tím i celkového snížení 

vládních výdajů. Aby Česká republika mohla být přijata do eurozóny, musí plnit mimo 

jiné i kritérium nižšího deficitu HDP než 3 %. V roce 2005 toto kritérium splněno bylo, 

deficit veřejných financí činil 2,59 %  a celková výše veřejného dluhu (jenž je tvořena 

dluhem vlády, dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních 

rozpočtů) činila 901,3 miliardy korun. Pro rok 2006 se však počítá s opětovným  růstem 

deficitu na 3,6 % HDP a celkový veřejný dluh by měl vrůst na 969,2 miliardy korun, 

což je 30,1 procenta HDP. Pro následující léta bude velice důležité, jak se podaří 

uskutečnit vládou navrhované reformy, které mají dle vládních představitelů přinést 

významné ozdravění veřejných financí.(17) 

 

Dílčí závěr: 

Z analýzy ekonomických faktorů vyplývá postupně se zvyšující životní úroveň 

obyvatelstva vlivem růstu nominálních i reálných mezd, dále klesající nezaměstnanost a 

bude velmi důležité sledovat, jak se podaří vnést do praxe navrhovaný ekonomický 

balík reforem, který připravila vláda. Co se týče výše úvěrů, nedá se jednoznačně určit, 

jak se budou v následujících měsících a letech pohybovat, ale jejich výše udává příznivé 

prostředí pro nízkoúročené úvěry od bank. Za zmínku stojí i to že Česká základní 

úroková 2T repo sazba je jedna z nejnižších v EU. Vzhledem k těmto závěrům se 

domnívám, že dobrá ekonomická situace ČR bude mít příznivý vliv nejenom na moje 

podnikatelské aktivity. 

  

 

4.1.1.4  Politické faktory 

 

 Pro podnikatele je obecně lepší, když dění v zemi ovlivňuje pravicová vláda 

nežli levicová  a tudíž lze předpokládat, že za vlády pravice budou příznivější podmínky 

pro podnikání. Pro následující období bude důležité, zda se podaří udržet politická 

stabilita a zda se vládě podaří uskutečnit navrhované reformy. V  opačném případě by 

zřejmě hrozily předčasné volby, které by celkovou stabilitu narušily a působily by 

negativně na celou ekonomiku. 



                                           
40 

 

 

 

 Do politických faktorů bych dále zařadil možnosti, které nabízí ČMZRB, 

v mém případě možnost ručení za úvěr, o které jsem se v této práci již zmiňoval. 

 

 

4.1.1.5  Technologické faktory 

 

 Do této oblasti bych zahrnul veškeré věci vyvinuté v souladu se soudobým 

vývojem techniky a technologie. S ohledem na moji oblast podnikání to budou 

především různé komunikační nástroje (mobilní telefon, PDA, PC, komunikátor), dále 

to může být služební automobil a v neposlední řadě samozřejmě i novinky v oblasti 

kardio a posilovacích strojů. Řada zákazníků totiž jistě ocení vyšší „pohodlnost“, ale i 

bezpečnost při cvičení a to jim právě nová generace těchto strojů může nabídnout. 

 Mezi významné technologické faktory bych zařadil i velký rozvoj internetu 

v 90. letech, který pokračuje až dodnes. Díky němu mohu ovládat např. svůj bankovní 

účet takřka odkudkoliv na světě, pokud mám internetové připojení. 

 

 

4.1.2  Situace města Prahy 

 

 Hlavní město Praha je největším a současně i nejbohatším městem ČR. Dle 

výsledků předběžné součtové bilance k 31.12. 2006 byl počet obyvatel stanoven na 

1 188 126 lidí. Za zmínku stojí i to, že za nárůstem počtu obyvatel vzhledem k roku 

2005 (tehdy jich bylo 1 181 610) stojí především kladné saldo migrace cizinců. 

Míra nezaměstnanosti v Praze k 31.12. 2006 činila 2,72 % a počet uchazečů na 1 

pracovní místo byl velmi nízký, konkrétně 1,3. Při pohledu na mzdovou úroveň 

v hlavním městě Praze se potvrzuje vysoká vyspělost tohoto kraje oproti zbytku 

republiky. Průměrná hrubá mzda zaměstnance činila v roce 2006 25 282 Kč, zatímco 

v ostatních krajích ČR byla vždy nižší než 20 000 Kč. Důvody ve vysokých platových 

rozdílech lze spatřovat především v následujících bodech: 

 

1. Je zde více pracovních příležitostí u nichž je požadována vyšší odborná 

kvalifikace.  
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2. Je zde více podniků a podnikatelů se zahraniční kapitálovou účastí, kteří zde 

stavějí svá sídla.(14) 

 

 Celková rozloha kraje činí 496 km2 a zaujímá tak jen asi 0,63 % rozlohy ČR. 

Bytová výstavba z hlediska počtu dokončených bytů si úspěšně konkuruje s celým 

Středočeským krajem. Zatímco v celém Středočeském kraji bylo k 31.12. 2006 

dokončeno 5957 bytů, tak jen v Praze to bylo 5186 bytů.(14) 

  

 Následující tabulka ukazuje pohyb obyvatelstva dle krajů v roce 2006: 

Tab. 1:  Pohyb obyvatelstva podle krajů v roce 2006 
 
 
(předběžné výsledky)          

  Sňatky Rozvody Živě 
narození Potraty Zemřelí Přirozený  

přírůstek 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
stěhováním 

Celkový 
přírůstek 

  Absolutní údaje 

Česká republika  52 860  31 415 105 831 39 959 
104 
441 1 390 68 183 33 463 34 720 36 110 

v tom kraje:                     
Hl. m. Praha 6 841  3 737 12 530 4 293 12 274 256 45 061 38 801 6 260 6 516 
Středočeský 6 140 3 743 12 741 4 654 12 067 674 31 295 14 823 16 472 17 146 
Jihočeský 3 110 1 729 6 370 2 292 6 168 202 6 440 4 402 2 038 2 240 
Plzeňský 2 897 1 643 5 803 2 425 5 918 -115 6 522 3 398 3 124 3 009 
Karlovarský 1 573 1 108 3 201 1 597 2 976 225 3 476 3 373 103 328 
Ústecký 4 387 2 930 8 935 4 504 8 719 216 9 615 9 739 -124 92 
Liberecký 2 339 1 548 4 466 2 022 4 143 323 5 780 4 360 1 420 1 743 
Královéhradecký 2 738 1 692 5 491 2 213 5 691 -200 6 787 5 312 1 475 1 275 
Pardubický 2 603 1 330 5 248 1 568 5 164 84 5 525 3 882 1 643 1 727 
Vysočina 2 393 1 224 5 113 1 762 4 773 340 4 893 4 355 538 878 
Jihomoravský 5 859 3 096 11 512 3 923 11 667 -155 10 217 7 857 2 360 2 205 
Olomoucký 3 206 2 003 6 428 2 202 6 298 130 5 201 4 598 603 733 
Zlínský 2 706 1 618 5 612 1 852 5 926 -314 3 528 3 517 11 -303 
Moravskoslezský 6 068 4 014 12 381 4 652 12 657 -276 5 201 6 404 -1 203 -1 479 

 

  

 Z tabulky je patrné, že hned po Středočeském kraji je Praha regionem s 

celkovým nejvyšším přírůstkem obyvatelstva. Je to zřejmě dáno především vysokým 

počtem volných pracovních míst oproti ostatním krajům ČR a také celkovou vyspělostí 

tohoto regionu. Především počty přistěhovalých a vystěhovalých značně překračují 

počty v ostatních krajích.  

 

 Při pohledu na vzdělanostní strukturu dospělé populace (tj. osoby starší 15 let) 

dojdeme k potvrzení toho co bylo řečeno již dříve, tj. že vyšší průměrná mzda 
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v hlavním městě Praze ve srovnání s ostatními kraji ČR je dána především vysokým 

procentem osob s terciárním vzděláním. Osob majících vysokoškolský diplom žije na 

území hl. města Prahy 22,6 %, což ve srovnání s celorepublikovým průměrem 10,9 % je 

více než dvojnásobek. 

 Dále střední vzdělání s maturitou má 42,8 % lidí (průměr ČR 32,9 %), střední 

vzdělání bez maturity 22,9 % (průměr ČR 37 %) a vzdělání základní 11,4 % (průměr 

ČR 19 %). Všechny údaje jsou uvedeny za 4. čtvrtletí roku 2006. 

 

 

4.2  Nejdůležitější poznatky plynoucí z analýzy  

 

 Z uvedené analýzy současného stavu lze vysledovat několik důležitých 

charakteristik důležitých pro budoucí podnikatelskou činnost, které jsem shrnul do 

následujících bodů: 

 

� Je patrná dobrá výchozí ekonomická situace ČR, kdy růst HDP ČR vysoce 

překračuje růst v zemích eurozóny ( 2,6 % za rok 2006). 

� Neopodstatněné předsudky mnoha lidí, že se jedná o sportovní činnost pouze 

pro mladé. 

� Fitness je jedním z nástrojů „léčby“ obezity u nás i ve světě.  

�  Dají se očekávat zlepšující se podmínky v podnikatelském prostředí vlivem 

působení současné pravo-středové vlády. 

� Motivace zaměstnanců vydáváním poukázek na vstup do fitness. 

� Vzhledem k nestabilitě současné vládní koalice nelze jednoznačně říct jak 

dlouho tato vláda politické dění v zemi bude ovlivňovat. 

� Vysoká technologická vyspělost současné doby má taktéž důležitý podpůrný 

účinek pro jakoukoliv podnikatelskou činnost. 

� Vzhledem k umístění mé firmy v hlavním městě Praze lze očekávat i přítomnost 

lidí, kteří si budou moci mé služby dovolit zaplatit. 

� Vyšší kupní síla obyvatel Prahy v porovnání s ostatními kraji ČR je dobrým 

předpokladem dostatečné poptávky po nabízených službách. 
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5  Návrhová část 

 

5.1  Sondáž vstupních nákladů pro udělení licence od společnosti Gold`s Gym, 

INC. 

 

 Na internetových stránkách www.goldsgym.com lze najít základní informace o 

vstupních nákladech potřebných pro udělení licence. Při e-mailovém kontaktu na 

společnost Gold`s Gym mi ředitel pro střední a východní Evropu pan Simon Lee 

Saunders pouze oznámil, že všechny veřejné informace, které mi může dát k dispozici 

jsou již na webových stránkách uvedeny a nic podrobnějšího mi nebyl ochoten říci.  

  

 Žadatel o licenci musí mít předně k dispozici peněžní prostředky, příp. jiné 

likvidní finanční  prostředky v minimální výši 300 000 USD. Dále se platí tzv. 

jednorázový licenční poplatek za udělení licence a to ve výši 25 000 USD. A 

v neposlední řadě se každoročně odvádí společnosti Gold`s Gym, INC.. poplatek za 

reklamu ve výši 2 % z hrubého obratu a dále se platí každoroční poplatek za vlastnictví 

licence a to ve výši 3 % z hrubého obratu. Typická investice pro výstavbu tohoto fitness 

se pohybuje od 500 000 USD do 2 400 000 USD.(25) 

 Co se týče finančního zajištění celého projektu, zejména úvěrových možností 

projektu jsem zjistil, že společnost Gold`s Gym jako taková se žádným způsobem na 

financování nepodílí, avšak poskytuje odbornou pomoc a především příslib dobrého 

jména společnosti při jednání s bankami o možnostech udělení franchisingového, 

případně jiného podnikatelského úvěru. 

 Při současném kurzu měnového páru USD/CZK 1:20,639 vyhlášeném ČNB ke 

dni 27.4. 2007 lze dojít k názoru, že začínající podnikatel zřejmě nebude disponovat tak 

velkým množstvím likvidních finančních aktiv a v zásadě má na výběr ze tří možností: 

 

1. orientovat se na jinou oblast podnikání 

2. najít vhodné obchodní partnery s nimiž vytvoří společnou, dostatečně kapitálově 

zajištěnou firmu 
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3. pokusit se uchytit na trhu s vlastním fitness centrem a poté se v případě úspěchu 

tohoto podnikání o udělení licence pokusit 

 Pro další zpracování své bakalářské práce jsem se rozhodl pro třetí možnost a 

proto následující stránky se budou týkat založení vlastního fitness s možností budoucí 

přestavby a modernizace. 

 

 

5.2  Popis vlastní firmy 

 

 Název vlastní firmy byl zvolen  Muscle & Strength. Název firmy jsem zvolil 

tak, aby bylo na první pohled jasné, čím se má firma zabývá. Pro tuto oblast podnikání 

jsem zvolil právní formu společnosti s ručením omezeným. Je to nejčastější typ 

obchodní společnosti s možností individuálního podnikání. Společnost sídlí v Praze a 

obchodním jednáním je pověřen jednatel společnosti. Základní kapitál firmy je 

2 000 000 Kč. Příjmy z tohoto podnikání se zdaňují dvakrát: 1) Příjmy společnosti, 2) 

Příjmy z kapitálového majetku. Společnost ručí za porušení svých závazků majetkem. 

  

 

5.3  Analýza oborového okolí (perspektivy fitness do budoucna) 

 

 Při úvaze nad perspektivou fitness do budoucna je třeba zvážit více úhlů 

pohledu. Za prvé je třeba říct, že tato oblast služeb již není tak vysoce rentabilní jako na 

začátku devadesátých let. Zde je však třeba zdůraznit, že tento poznatek se týká spíše 

jen těch posiloven, v nichž návštěvník kromě činek a pár kotoučů nenalezne již 

prakticky nic. Dle Luďka Noska, bývalého státního trenéra českých kulturistů a nyní 

podnikatele a majitele Sport Studia Sandow v Mariánských Lázních je totiž klientela 

fitness klubů dnes již hodně rozmazlená. Zásadním způsobem se totiž zvýšila poptávka 

po moderních posilovacích strojích, po moderních kardio přístrojích, v neposlední řadě i 

po celkové hygieně ve fitness centrech a tyto špičkové služby klientům dnes již 

„obyčejná“ posilovna nabídnout nemůže.(24) 
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 Chce-li tedy podnikatel v tomto oboru uspět, musí se orientovat na kvalitní 

služby se špičkovým vybavením. Z uvedeného vyplývá, že počáteční investice na 

rozjezd dobře vybavené posilovny bude poměrně hodně finančně náročná a že i doba 

návratnosti se bude počítat v řádu mnoha let. Avšak i přesto je tento průmysl dle mého 

názoru do budoucna perspektivní i třeba s ohledem na stále se rozšiřující problém 

vzrůstající obezity ve světě a tudíž i potřebě s tímto problémem aktivně bojovat. 

 Dle magazínu Entrepreneur byl fitness průmysl 5. nejžhavějším 

franchisingovým trendem v roce 2005. 

 

 

5.3.1  Sektor zákazníků 

 

 Vzhledem k neustále se zvyšující vybavenosti konkurenčních fitness center lze 

předpokládat, že dnešní zákazníci fitness center budou vyžadovat služby na velmi 

vysoké úrovni. Mezi tyto služby bych zařadil právě vybavenost stroji a nářadím 

odpovídající kvality, dále vzhledem k velkému procentu klimatizovaných 

konkurenčních posiloven je zřejmé, že i o tuto službu zákazníci stojí a v neposlední řadě 

chtějí mít zákazníci dostatečně dlouhou otevírací dobu, vzhledem k tomu, že mnozí lidé 

pracují často až do pozdního večera, chtějí si jít zacvičit už brzy ráno (např. v 6 hodin) . 

 

 

5.3.2  Porterova analýza  

 

5.3.2.1  Rivalita 

 

 Jelikož v oboru fitness zařízení je v ČR velká konkurence bude důležitou roli 

vedle cenové politiky hrát i kvalitativní úroveň nabízených služeb. 
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5.3.2.2 Hrozba vstupu nových firem 

 

 Hrozba vstupu nových firem je veliká a to především z toho důvodu, že stále 

ještě převládá vidina rychlého zbohatnutí, která byla v tomto oboru zakotvena na 

začátku 90. let. Dle obecných poznatků z analýzy konkurence se však nemá smysl 

zabývat malými, špatně vybavenými posilovnami, které nám nemohou konkurovat.  

 

 

5.3.2.3  Síla dodavatelů 

 

 Zařízení pro vybavení fitness centra bude dodáváno výhradně od 

renomovaných značek jako je Hamer Strength, LifeFitness a Paramount (vše výrobci 

z USA). Jedná se o stroje a zařízení pro fitness, které snesou ta nejpřísnější měřítka pro 

kvalitu, ale i bezpečnost. Cena tohoto vybavení je velmi vysoká oproti podobnému 

zboží od případných domácích dodavatelů. Avšak svou kvalitou velmi předčí domácí 

výrobce. 

 

 

5.3.2.4  Síla odběratelů 

 

 Vzhledem k povaze mého podnikatelského záměru se odběrateli rozumí 

koncoví zákazníci, kteří budou vyžadovat příznivé ceny, ale především nabídku 

kvalitních služeb, v čistém a útulném prostředí mého fitness centra. 

  

 

5.3.2.5  Hrozba substitutů 

 

 Substituty v tomto oboru můžeme chápat jako jistá „lákadla“, známá 

především z různých teleshoppingů, která lidem slibují „zázračné“ změny jejich zdraví, 

kondice a postavy a to mnohdy za minimálního až žádného úsilí. Bohužel způsob 

myšlení některých lidí těmto „lákadlům“ věří a nestojí o skutečnou změnu kondice a 

zdraví. Další hrozbou může být vznik různých všestranněji zaměřených  wellness center 
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nabízejících širokou škálu služeb od různých masáží, vířivek, saun, aerobiku, solária až 

samozřejmě po posilovnu. V mém fitness centrum zatím bohužel podobnou škálu 

služeb nemůžu nabídnout a to především z důvodů finančních.  

 

 

5.3.3  Analýza konkurence 

 

 Výčet hlavních konkurentů: 

 

Hana Kynychová – Fit Klub 

  

Nachází se na Praze 4. Jedná se o Fitness klub, který vede Hana Kynychová, 

vicemistryně ČR v aerobicu. Nabízí vedle posilovny i aerobic, cycling a solárium. Je 

možnost sjednat si i osobního trenéra. Rozloha posilovny je 138 m2 a je vybavena 

posilovacími stroji Grünsport. Kardio zóna je vybavena stroji Technogym. Všechny 

prostory jsou klimatizovány. Cena roční permanentky s neomezeným počtem vstupů je 

11 000,- Kč. Za hlavní nevýhodu tohoto fitness považuji pozdní otevírací a brzkou 

zavírací dobu, kdy po celý týden je otevřeno do pouze do 21 hodin a ve všední dny je 

otevřeno až od 7 hodin. Dle svých vlastních zkušeností vím, že mnoho lidí ocení delší 

otevírací dobu. 

 

 Fitness VAGON 

 

 Nachází se na Praze 1. Návštěvník zde najde posilovací stroje opět od firmy 

Grünsport a v kardio zóně jsou mu k dispozici stroje opět od firmy Technogym. Kromě 

posilovny toto fitness nabízí i infra saunu, hřiště pro ricochet a solárium. Všechny 

prostory jsou klimatizovány. Cena roční permanentky s neomezeným počtem vstupů do 

posilovny je 7 890,- Kč. 

 Pozdní otevírací doba v sobotu a v neděli od 10 hod resp. od 14 hod. Nabídka 

jednoročních činek pouze do hmotnosti 40 kg. 
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Kentoya Fitness 

 

 Nachází se na Praze 10 a vedle posilovny nabízí i solárium a masáže. Posilovna 

je vybavena posilovacími a kardio stroji od firmy Kentoya. Všechny prostory jsou 

klimatizované. Je možno zakoupit permanentku nejdéle na 3 měsíce a to za cenu 2 200,- 

Kč, což vidím jako velkou nevýhodu tohoto fitness. Za hlavní nevýhodu považuji opět 

pozdní otevírací dobu. Např. v neděli je otevřeno až od 16 hod a v zimním období je po 

celý týden otevřeno až od 10 hodin. 

 

PRO ONE Fitness 

 

 Jejich provozovny najdeme na Praze 2 a Praze 4. Můžeme zde najít vedle 

posilovny opět i solárium a masáže. Je zde možnost využít služeb osobního trenéra. 

Posilovací a kardio stroje jsou od značek Grünsport a Technogym. Je možno zakoupit 

permanentku s maximální časovou platností 6 měsíců a to za cenu 4 200,- Kč. Za 

stěžejní nevýhodu těchto posiloven považuji neexistenci klimatizace v cvičebních 

prostorách. 

 

 Kompletní výčet všech fitness, které by mně mohly potenciálně konkurovat by 

byl mnohem obsáhlejší a zabral by mnoho stran této práce. Vzhledem k tomu, že 

analyzuji trh v této oblasti v hlavním městě Praze, rozhodl jsem se vybrat jen takové 

konkurenty, kteří jsou dle mého názoru ti nejzajímavější. Z uvedené analýzy vyplynulo 

mimo jiné, že nejdražším fitness centrem, které jsem analyzoval je Fit club Hany 

Kynychové. To je však zřejmě dáno dobrým „zvukem“ tohoto podniku neboť jméno 

Hana Kynychová je obecně známo u široké veřejnosti. 

 

 

5.3.4  Analýza SWOT 

 

 Na následujících řádcích se pokusím nastínit jednotlivé body vztahující se k 

analýze SWOT  vlastní firmy s ohledem na nedostatky konkurence. 
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Silné stránky (S) 

� Strategické místo firmy – hlavní město Praha. 

� Zkušení trenéři s trenérským kurzem. 

� Nabídka komplexních služeb. 

� Klimatizované prostory. 

� Dlouhá otevírací doba ( otevřeno 365 dní v roce, ve všední dny od 6:00 – 22:00, 

o víkendech 7:00-21:00). 

� Široká nabídka posilovacích a kardio strojů. 

 

Slabé stránky (W) 

� Neexistence stálé klientely. 

� Nízký počáteční kapitál. 

 

Příležitosti (O) 

� Růst klientely. 

� V případě úspěšného podnikání možnost přilákat nové zákazníky na nové služby 

jako spinning apod. 

 

Hrozby (T) 

� Pohodlnost lidí. 

� Nové konkurence. 

� Neopodstatněné předsudky mnoha lidí, že se jedná o sport pouze pro mladé. 

 

 

5.4  Obchodní a marketingový plán 

5.4.1  Marketingový mix 

 

5.4.1.1  Výrobek a výrobková politika 

  

 Cílem mého fitness centra bude poskytovat služby vysoké kvality. Bude se 

jednat o nabídku posilovacího a kardio tréninku a o nabídku masáží. Cílem bude 
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nabídnout zákazníkům možnost efektivního a bezpečného cvičení v prostorách nově 

vybudovaného sportovního komplexu. Zákazník tak bude mít možnost využít nejenom 

mých služeb, ale i služeb ostatních provozovatelů sportovních aktivit v již zmíněném 

sportovním komplexu. 

 

 

5.4.1.2  Ceny a cenová politika 

 

 Ceník služeb byl tvořen tak, aby byl konkurenceschopný a aby byl dostatečně 

zajímavý pro potenciální zákazníky. Ceny byly stanoveny na základě metody 

vycházející z cen konkurence. Výhody této metody spočívají v tom, že stanovují 

vhodný návrh cen v případě obtížného měření cenové pružnosti, metoda je jednoduchá a 

zprostředkovaně odráží pohled zákazníka na konkurenční služby. Nevýhodou je to, že 

soustřeďuje menší pozornost k nákladům a nemusí zabezpečit potřebný zisk.(12)  

 

 

Tab. 2:  Ceník služeb [Kč] 

Služby Ceny 

Posilovna  
100,- 
Kč/vstup 

Osobní trenér 250,- Kč/hod 

Posilovna permanentky   

Měsíční  850,- Kč 

Čtvrtletní  2200,- Kč 

Půlroční  4100,- Kč 

Roční  7900,- Kč 

Masáže   

Záda + šíje /40 min/ 230,- Kč 

Celková masáž /80 min/ 420,- Kč 

Šije /30 min/ 100,- Kč 

Dolní končetiny /40 min/ 140,- Kč 
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5.4.1.3  Podpora prodeje 

 

 Opatření na podporu prodeje  

 

 Firma bude na opatření k podpoře prodeje využívat prostředky, které je 

schopna profinancovat. Bude se jednat především o reklamní inzeráty ve sportovních 

magazínech, dále o letáky zasílané do schránek a dále pak o sebeprezentace na vlastních 

webových stránkách. 

 

Marketingový rozpočet 

 

 Následující tabulka znázorňuje plánovaný marketingový rozpočet pro léta 

2007–2010:  

 

Tab. 3:  Marketingový rozpočet [Kč] 

 

2007 2008 2009 2010
marketingový rozpočet 20000 30000 10000 5000  

 

 Rozpočet byl tvořen tak, aby především ve druhém roce činnosti fitness, bylo 

na reklamu vynaloženo nejvíce prostředků a následně s předpokladem toho, že reklama 

bude úspěšná (přiláká předpokládaný počet zákazníků), se celkové prostředky na 

reklamu snižovaly. 

 

 

5.4.1.4  Distribuční kanály 

 

 Fitness centrum bude nabízet možnost plateb prostřednictvím platebních karet 

značek Visa, Maestro, Eurocard-Mastercard, American Express a Dinners club. 
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5.4.2  Místo provozu fitness centra 

 

 Umístění fitness centra bylo vybráno na základě inzerátu na webu 

www.sreality.cz. Jedná se o víceúčelový objekt, kde by byla umístěna nejenom 

posilovna: 

 

SPORTOVNĚ - RELAX. CENTRUM 1 066 M2 ( OD 31.3.07 ), PRAHA 9 

Lokalita: Praha 9, Praha 9, 196 00  
Cena: 380 000 Kč za měsíc, vč. DPH a energií 
Číslo zakázky: 002644 | Stav nabídky: Aktivní | Nový  
Poslední změna: 22.3.2007 | Datum vložení inzerátu: 22.3.2007  

Popis: K nájmu ( 5 let a více ) sportovně - relaxační centrum. Komplex, kde bude 4 x sqvoash + 1 x posuvná stěna 
pro čtyřhru nebo využití na fitness, fitness ( typy strojů dle dohody ), 2 x solárium v nadstandardní výbavě, sauna 
pro 8 - 12 osob + odpočívárna, vířivka pro 6 - 8 osob ( bublinky a proud ), prostor na masáže, bar s posezením, 
šatny, .  
pánské a dámské šatny se sociálním zařízením, mini internetová kavárna, prodejna sportovního náčiní, oblečení a 
kosmetiky, zázemí pro personál a administrativu, prostor pro úklid, sklad na zboží. Vše vybaveno a připraveno k 
provozování. Vybavení vzduchotechnikou a klimatizací. V průběhu stavby je možno udělat úpravy dle přání 
budoucího nájemce. Dle oboustranné dohody je možno, v případě zájmu nájemce o vlastní investice do zařízení 
upravit výši nájmu. Venkovní, parkovací místa v ceně nájmu. Termín dokončení 1.1.2007.  

Plocha: 1 066 m2  
Užitná plocha: 1 066 m2  
Typ budovy: montovaná  
Stav budovy: ve výstavbě (hrubá stavba)  
Telekomunikace: Telefon  
Topení: Jiné  
Elektřina: Elektro - 230 V  
Voda: Voda - dálkový vodovod  
Odpad: Kanalizace  
Plyn: Plynovod  
ostatní: Parkoviště  

 
 

 Po domluvě se stavitelem celého komplexu bylo dohodnuto, že posilovna 

včetně místnosti pro masáže bude tvořit cca 320 m2 z celkových 1 066 m2. 

Cena za 1 m2 nájemních prostor tak vychází na 356,5 Kč. 

 

 

5.5  Organizační plán 

  

 Všechny vztahy ve společnosti jsou podrobně vymezeny ve společenské 

smlouvě. K obchodnímu vedení společnosti je oprávněn jednatel, dále má společnost k 
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dispozici 2 trenéry, 1 účetního a  1 uklízečku. Předpokládám, že funkci recepčního bude 

zpočátku zajišťovat jednatel společnosti za asistence trenéra. Avšak po dohodě se 

stavitelem sportovního komplexu a dalšími nájemníky se domnívám, že by bylo možno 

se domluvit na funkci jednoho recepčního pro celý komplex s tím, že mzdové náklady 

na tohoto recepčního by jednotlivým nájemníkům vzrostly jen nepatrně. Společnost je 

dále připravena přijmout externí trenéry, kteří ze svých příjmů od klientů budou odvádět 

společnosti poměrnou část.  

 Schématické znázornění:  

 

 

5.6  Finanční plán 

 

 Při zpracování finančního plánu budu vycházet jak z počáteční investice tak z 

předpokládaných příjmů a nákladů v následujících třech letech. Náklady (fixní a 

variabilní) budou tvořeny především z nákladů na nájem cvičebních prostor, plateb za 

energie a platů zaměstnanců. Příjem budou tvořeny jednak z příjmů z nákupu 

permanentek jednotlivých členů, tak také z prodeje doplňkového zboží (sportovních 

doplňků, sportovní výživy, fitness oblečení, apod.). Předpokládám, že příjmy z prodeje 

doplňkového zboží by měli postupně přesahovat příjmy z prodeje permanentek. 

  

 Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem byl zvolen 50:50. Podnikatel má k 

dispozici 2 000 000,- Kč a banka poskytne úvěr taktéž ve výši 2 000 000,- Kč. 

jednatel 

účetní 

2x trenér uklízečka 
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Vzhledem k tom, že banky neposkytují žádná obecná pravidla k poskytování úvěrů, 

záleží vše na vzájemné domluvě. Lze předpokládat, že úrok z úvěru by se pro mě jako 

začínajícího podnikatele mohl pohybovat kolem 11 % s požadovanou dobou splácení 8 

let. Po jednání s bankou bylo dohodnuto, že splácení úvěru započne až druhým rokem 

po poskytnutí úvěru a úroky z úvěru se budou počítat vždy ze zůstatkové ceny úvěru. 

Vhodnými formami ručení za úvěr může  být buď nemovitost, akcie, případně jiná 

aktiva, která má podnikatel k dispozici. Avšak je možné využít i možností, které nabízí 

ČMZRB, které byly zmiňovány v teoretické části této práce.     

 

Následuje očekávaný vývoj výnosů a nákladů v následujících čtyřech letech: 

 

 

5.6.1  Výnosy 

 

 Základním bodem pro stanovení budoucích výnosů je projekce vývoje počtu 

členů. Předpokládaný stav po třech letech provozu fitness centra je zachycen 

v následující tabulce: 

 

 

5.6.1.1  Realistický odhad 

 

Tab. 4:  Realistický odhad počtu členů [Počet členů] 

Realistický odhad 2007 2008 2009 2010 

počet členů v letech 70 130 210 230 
 

 

  Při stanovení budoucích příjmů bylo nutné nejdříve určit předpokládanou 

průměrnou cenu za zakoupené permanentky + za zakoupené doplňkové zboží na člena. 

Zmíněný vývoj zachycuje následující tabulka: 
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Tab. 5:  Průměrné ceny doplňkového zboží a permanentek [Kč] 

  2007 2008 2009 2010 
průměrná cena zakoupených permanentek 
na člena/rok 9 500 9 000 8 500 8 200 
průměrná cena zakoupeného doplňkového 
zboží na člena/rok 7 200 8 640 10 080 11 520 

 
 

 Rozdíl průměrných cen u permanentek v jednotlivých letech je dán tím, že 

zákazníci fitness centrum zpočátku neznají a proto si kupují permanentky s kratší dobou 

platnosti, které však vychází méně výhodněji. V následujících letech se již zákazníci 

orientují spíše na permanentky s delší dobou platnosti. U zakoupeného doplňkového 

sortimentu jsem vycházel z toho, že průměrný člen chodí cvičit 3x týdně a za každou 

návštěvu utratí v průměru 50,- , resp. 60,- , resp. 70,-, resp. 80,- Kč za doplňkové zboží. 

 

 Následující tabulka zachycuje odhadovaný počet provedených masáží za 

jednotlivé roky: 

 

Tab. 6:  Odhadovaný počet provedených masáží v jednotlivých letech  

  2007 2008 2009 2010 
počet masáží/rok(při prům. ceně 220,- 
Kč/masáž) 240 480 720 960 
 

 

 Vycházím z předpokladu, že v roce 2007 proběhne 5 návštěv/týden u maséra, 

v roce 2008 10 návštěv/týden, v roce 2009 15 návštěv/týden a konečně v roce 2010 20 

návštěv/týden. Nárůst je dán růstem počtu klientů fitness centra. 

  

 Odhad počtu vývoje klientů jsem pojal víceméně realisticky, zatímco odhad 

vývoje ostatních příjmů byl stanoven na základě vlastních zkušeností. Příjem z prodeje 

doplňkového zboží bude závislý na celkovém sortimentu prodeje. Předpokládám, že 

v budoucím období stoupne prodej především sportovního oblečení a tím i celkové 

inkaso z prodeje doplňkového zboží. 
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 Nyní již přikročím k vyčíslení celkových výnosů. Přehledně je zachycuje 

následující tabulka: 

 

Tab.7:  Výnosy vzhledem k realistickému odhadu [Kč] 

  2007 2008 2009 2010 
Výnosy za permanentky celkem 665 000 1 170 000 1 785 000 1 886 000 
výnosy za prodej doplňkového zboží 
celkem 504 000 1 123 200 2 116 800 2 649 600 
platby od nečlenů 48 000 72 000 96 000 120 000 
Výnosy za masáže celkem 52 800 105 600 158 400 211 200 

Výnosy celkem 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 
 

 

 Celkové inkaso od nečlenů fitness centra bylo stanoveno jako součet plateb za 

návštěvy při průměrné frekvenci v po sobě jdoucích letech 10 návštěv/týden, resp. 15 

návštěv/týden, resp. 20 návštěv/týden, resp. 25 návštěv/týden. 

 

 Aby byla výše výnosů více realističtější, rozhodl jsem se zpracovat ještě další 2 

varianty celkových výnosů, které budou ovlivněny počtem stálých členů v jednotlivých 

letech. Následující tabulky zachycují optimistický, resp. pesimistický odhad členů mého 

fitness a dále tabulky zachycují předpokládaný zisk před zdaněním. 

 

 

5.6.1.2  Optimistický odhad 

 

Tab. 8:  Počet členů - optimistický odhad [členové] 

Optimistická varianta 2007 2008 2009 2010 

počet členů v letech 100 180 250 300 
 

 

Tab. 9:  Odhadovaný zisk (optimistická varianta)  [Kč] 

  2007 2008 2009 2010 
Výnosy 1 554 800 2 920 800 4 496 200 5 440 800 
Náklady 3 089 160 3 820 195 3 954 807 4 054 148 

Zisk(p řed zdan ěním) -1 534 360  -899 395  541 393  1 386 652 
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 Z uvedeného je patrné, že v roce 2010 bude dosaženo již poměrně výrazného 

zisku přes 1 mil. korun. 

 

 

5.6.1.3  Pesimistický odhad 

 

Tab. 10: Počet členů – pesimistická varianta [Kč] 

Pesimistická varianta 2007 2008 2009 2010 

počet členů v letech 30 60 90 110 
 

 

Tab. 11: Odhadovaný zisk – pesimistická varianta [Kč] 

 

  2007 2008 2009 2010 
Výnosy 889 800 1 840 800 3 136 200 3 882 800 
Náklady 3 089 160 3 820 195 3 954 807 4 054 148 

Zisk(p řed zdan ěním) -2 199 360  -1 979 395  -818 607  -171 348 
 

 

 Naopak zde můžeme vidět, že ani po 4 letech činnosti fitness nezačalo 

generovat zisk a tudíž se projekt může dostat do velkých problémů se splácením úvěru. 

Avšak vzhledem k tomu že zisk (brutto) má stoupající tendenci, lze předpokládat, že i 

při této pesimistické variantě se projekt dostane do zisku (odhadem už v roce 2011) a 

proto zde je možnost si kumulovanou ztrátu z minulých 5 let na základě zákona o dani 

z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 267/2006 Sb. odečíst od základu daně. 

 

  

5.6.2  Náklady 

 

 Rozhodující položkou na nákladové straně rozpočtu bude nájemné. Nájemné 

bude placeno za prostory vybrané formou webové inzerátu uvedeného na straně 46. Po 

domluvě se stavitelem celého komplexu bude dohodnuto, že posilovna, včetně místnosti 

pro masáže bude tvořit 320 m2. Ostatní prostory sportovního komplexu budou mít 

v nájmu jiní podnikatelé. Cena za m2 nájemních prostor činí cca 356,50 Kč/m2. 
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 Pořizovací cena posilovacích a kardio strojů byla stanovena v průměru na 

100 000 Kč/kus a byla určena na základě vlastních zkušeností s cenami příslušných 

výrobků. V prvním roce činnosti navrhuji vybavit 30 stanovišť a v dalších dvou let budu 

počet stanovišť zvyšovat vždy o 5. Celkové výdaje na pořízení strojního vybavení tedy 

dosáhnou 4 miliónů korun. 

  

 Průměrné platy zaměstnanců a jejich vývoj jsou součástí následující tabulky: 

 

Tab. 12: Průměrné platy v jednotlivých letech [Kč] 

  2007 2008 2009 2010 

průměrné platy 
jednotlivých 
zaměstnanců/měsíc         
jednatel (masér) 20 000 21 500 23 000 24 500 
2x trenér 28 000 30 000 32 000 34 000 
účetní 15 000 16 000 17 000 18 000 
uklízečka 8 000 8 100 8 200 8 300 

 
 

Nyní již přikročím ke kalkulaci jednotlivých nákladů. Přehledně jsou seřazeny 

v níže uvedené tabulce:  

 

Tab. 13: Kalkulace celkových nákladů [Kč] 

  2007 2008 2009 2010 
nájemné 1 368 960 1 368 960 1 368 960 1 368 960 
mzdové náklady(bez povinných odvodů)         
jednatel (masér) 240 000 258 000 276 000 294 000 
2x trenér 376 000 360 000 384 000 408 000 
účetní  180 000 192 000 204 000 216 000 
uklízečka 96 000 97 200 98 400 99 600 
mzdové náklady celkem (bez odvodů) 852 000 907 000 962 400 1 017 600 

mzdové náklady celkem (s odvody 35 %) 1 150 200 1 224 450 1 299 240 1 373 760 
náklady na marketing (reklama) 20 000 30 000 10 000 10 000 
odpisy 330 000 722 500 833 750 890 000 
úroky z úvěru 220 000 188 571 157 143 125 714 
splátka jistiny (úvěru)   285 714 285 714 285 714 

náklady celkem 3 089 160 3 820 195 3 954 807 4 054 148 
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 Daňové rovnoměrné odpisy jsou stanoveny na základě § 31 zákona č. 586/1992 

Sb. ve znění zákona č. 267/2006 Sb. (odpisová skupina 2 dle zatřídění SKP 36.4 

sportovní potřeby) a byly spočteny následovně: 

 

Tab. 14: Daňové odpisy [Kč] 

 

  2007 2008 2009 2010 

daňové odpisy 

3000000 . 
0,11 = 
 330 000 

3000000 . 
0,2225 + 
500000 . 
0,11 =  
722 500 

3500000 
. 0,2225 
+ 
500000 . 
0,11 = 
833 750 

4000000 
. 
0,2225= 
890 000 

 
 

 Splátka úvěru byla stanovena prostým vydělením celkové částky úvěru dobou 

splácení úvěru a to 7 let. 

 

 

5.6.3  Zisk 

 

 Zisk před zdaněním a po zdanění znázorňuje následující tabulka (pro výpočet 

čistého zisku byla použita daň z přijmů pro právnické osoby platná pro rok 2006, tedy 

24 %): 

 

Tab. 15: Výpočet zisku [Kč] 

2007 2008 2009 2010
Výnosy 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800
Náklady 3 089 160 3 820 195 3 954 807 4 054 908
Zisk(p řed zdan ěním) -1 819 360 -1 349 395 201 393 811 892
Zisk(po zdan ění) 153 059 617 038  
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5.7  Finanční analýza 

 

5.7.1  Doba návratnosti (úhrady) 

 

 Stanovení doby návratnosti je součásti přílohy 2 této práce. Rok 2006 odpovídá 

jeho konci resp. začátku roku 2007. Vývoj celkových příjmů v letech 2011-2013 byl 

určen na základě předchozího vývoje a předpokládám lineární růst každoročně o 

662 400 Kč. Výnosy byly určeny obdobně. Likvidační (zůstatková) hodnota projektu se 

odhaduje na 2 000 000 Kč a byla určena na základě toho, že odhadovaná cena z prodeje 

strojů a ostatního zařízení fitness již nebude příliš velká a dále předpokládám určité 

škody na pronajímaných prostorách, které budou vlivem nepozornosti a nešikovnosti 

některých cvičících poškozeny. Doba úhrady činí cca 5,75 let. Kumulovaný čistý 

peněžní tok projektu za odhadovanou dobu jeho životnosti činí 7 559 034 Kč. 

 

 

5.7.2  Čistá současná hodnota 

  

 Při stanovení čisté současné hodnoty jsem vycházel z diskontní sazby 11,18 %. 

Při jejím stanovení jsem vycházel zejména z nákladů cizího kapitálu, které se rovnají 

úrokům z úvěru (11 %) sníženým o úsporu na dani z příjmů právnických osob a náklady 

vlastního kapitálu jsem stanovil na základě lit. (13) na 14 %. Vzhledem k tomu, že 

poměr vlastního a cizího kapitálu byl navrhnut 50:50, vychází již zmiňovaná diskontní 

sazba neboli náklady firemního kapitálu 11,18 %. Dle rovnice pro výpočet odúročitele 

byly vypočteny jednotlivé koeficienty diskontního faktoru pro léta 2007–2013. Výdaje 

projektu byly stanoveny jako součet nájemného, nákupu strojů, mzdových nákladů, 

úroků z úvěru a splátek úvěru. Samotné stanovení ČSH je součástí přílohy 4 této práce. 

Dle mých výpočtů vychází kumulovaný diskontovaný čistý peněžní tok na konci 

životnosti celého projektu ( v roce 2013) na částku 930 738.  
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5.7.3  Index rentability 

 

 IR = SHP / SHK =  19 160 974 / 18 216 830 = 1, 05 

  

 Z uvedeného výpočtu vyplývá, že index rentability převyšuje hodnotu 1, tudíž 

z pohledu čisté současné hodnoty má smysl daný projekt realizovat. 

 

 

5.7.4  Vnitřní výnosové procento 

 

 Jelikož čistá současná hodnota při diskontním faktoru i = 11,18 % vychází 

kladná je třeba stanovit takovou diskontní míru, kdy čistá současná hodnota bude 

záporná a následně pomocí lineární interpolace vypočítat skutečnou míru VVP. Pro 

výpočet jsem navrhl diskontní faktor i = 20 %, přičemž čisté současná hodnota při této 

míře vyšla záporná. Je tedy zřejmé, že hodnota VVP musela ležet někde mezi 11,18 % a 

20 %. 

 

Výpočet jsem provedl následovně:  

 VVP = 11,18 + (930 738 /( 930 738  + 953 507) )*(20-11,18) =  15,54 % 

 Uvedená míra VVP = 15,54 % vypovídá o tom, že při této míře diskontní 

sazby by se čistá současná hodnota v rozmezí let 2006–2013 rovnala nule. 

Tabulka s výpočty diskontovaných peněžních příjmů a výdajů je součástí přílohy 4 této 

práce. 

 

 

5.7.5  BEP analýza 

 

 Celkové fixní náklady za roky 2007-2010 byly vyčísleny na 14 919 079,- Kč. 

Počáteční náklady vynaložené na konci roku 2006 (resp. na začátku roku 2007) jsem 

odhadl na 50 000,- Kč. Jedná se zejména o náklady spojené se založením firmy, dále 
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náklady na dopravu strojů na vybavení fitness centra apod. Prodejní cena za sledované 

období byla modifikována na počet návštěv jednoho člena za celé sledované období a tj. 

576 návštěv za léta 2007-2010 při průměrné frekvenci 3 návštěvy/týden.  

 

 Variabilní náklady na jednoho člena, resp. na jednu návštěvu ve fitness centru 

předpokládám nulové, protože i např. cena za vodné a stočné je již zahrnuta ve fixních 

nákladech za nájem a tudíž mě jako nájemce zvýšená spotřeba vodného nemusí zajímat. 

  

 Následuje samotná BEP analýza: 

 QBEP = FN / c-v 

 QBEP = 14 919 070 / 576 ≈ 25 901 návštěv  

  

 Toto číslo vypovídá o tom, že až do počtu 25 901 návštěv slouží tržby 

z prodejů permanentek, doplňkového zboží a masáží na pokrytí fixních nákladů a teprve 

až po překročení tohoto počtu začínají nabízené služby fitness centra přinášet zisk. 

Samotný graf BEP analýzy je součástí přílohy 5 této práce. 
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6  Hodnocení rizik, Harmonogram implementace 

 

6.1  Hodnocení rizik 

 

 Odhadnout úspěch či neúspěch zamýšleného projektu už nebude tak těžké jako 

na začátku. Vzhledem k závěrům finanční analýzy, která vyšla pro realizaci projektu 

vcelku příznivě a vzhledem k nastavené cenové hladině nabízených služeb 

předpokládám zájem o mnou nabízené služby. 

 

 Na otázku, zda je v ČR stále ještě zájem o služby poskytující možnosti 

aktivního využívání volného času, jsem odpověděl ANO. Dokladuje to stále se 

rozšiřující nabídka nejrůznějších sportovních aktivit v celé naší zemi  a to nejenom 

rostoucí počet fitness center, ale i stavba nových víceúčelových stadiónů pro veřejnost 

(viz víceúčelová sportovní hala pod Palackého vrchem primárně určená pro studenty). 

Také rostoucí životní úroveň obyvatel ČR jistě povede k tomu, že lidé budou mít stále 

vyšší zájem trávit svůj volný čas se svými přáteli při některé sportovní aktivitě. 

 

 Na otázku zda není již trh dostatečně nasycen existencí fitness center jsem však 

odpověděl PODMÍNĚNĚ ANO. Podmíněně proto, že předpokládám že nasycenost je 

úzce spojena s kvalitou daných provozoven. Tam kde lidé nemají k dispozici kvalitně 

proškoleného trenéra, tam kde nemají k dispozici dostatečně bezpečné a pravidelně 

kontrolované vybavení předpokládám už značnou nasycenost trhu. Dle mého názoru jde 

o to se výše uvedeným negativům vyhnout a v takovém případě má tato oblast 

podnikání stále ještě  šanci na úspěch. 

 

 Dalším z cílů, který jsem si v úvodu této práce vytyčil, byly personální 

požadavky nutné pro provoz fitness centra. Na začátek podnikatelské činnosti jsem 

navrhl zaměstnat 2 trenéry, 1 účetní, 1 uklízečku, na jejichž práci bude dohlížet jednatel 

společnosti. Trenéři budou placeni nejenom pevným platem firmy, ale i penězi od 

klientů jimž budou dělat osobní trenéry. Dle mého názoru vzhledem k počáteční menší 
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velikosti fitness centra bude postačovat zaměstnat účetní pouze na vedlejší pracovní 

úvazek. 

 

 Jak je patrné z uvedených odpovědí na vytyčené otázky je zamýšlený projekt 

schopný realizace a životaschopný. Je však třeba soustředit se především na již 

popsanou kvalitu služeb. 

 

 

6.2  Harmonogram implementace 

 

listopad 2006  – založení společnosti Muscle & Strength, s.r.o. sepsáním společenské 

smlouvy 

listopad 2006 – žádost o bankovní úvěr ve výši 2 000 000 Kč na základě předloženého 

podnikatelského plánu 

prosinec 2006 – schválení žádosti o úvěr 

20.12. 2006 – žádost o pronájem části nově vybudovaného sportovního komplexu 

2.1. 2007 – počátek pronájmu části sportovního centra 

3.1. 2007 – nákup strojů ve výši 3 000 000 Kč 

10.1. 2007 – slavnostní zahájení provozu nového fitness 

2.1. 2008 – nákup dalších strojů ve výši 500 000 Kč, rozšíření sortimentu prodeje 

doplňkového zboží 

2.1. 2009 – nákup poslední části strojů ve výši 500 000 Kč, počátek úplné realizace 

zamýšleného podnikatelského záměru  
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7  Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat podnikatelský záměr s počáteční 

ambicí provozovat ho pod obchodní značkou Gold`s Gym. K tomu bylo potřeba splnit 

mnohé podmínky k získání franchisingové licence. Po zvážení všech podmínek, které 

byly mateřskou společností kladeny, jsem se rozhodl vybudovat vlastní nezávislé fitness 

centrum a až v případě úspěchu v tomto oboru žádat za několik let o získání licence. 

 

 Vzhledem k výsledkům provedených kalkulací výnosů a nákladů  a vzhledem 

k provedeným výpočtů některých aspektů finanční analýzy, předpokládám dobrý start 

v tomto byznysu, avšak ani v předpokládaném roce konce životnosti celého projektu 

nebudu mít zřejmě tolik finančních prostředků, abych svoji počáteční ambici o získání 

franchisingové licence mohl naplnit. 

 

 Cílem firmy je vybudovat si dobré postavení trhu, především co se týče 

velkého počtu stálých zákazníků a bohatého sortimentu prodávaného doplňkového 

zboží. Výhodou dle mého názoru bude i umístění posilovny ve sportovním komplexu, 

který bude kromě posilovny nabízet i solárium, squash, saunu a vířivku. 

  

 V úvodu jsem čerpal především teoretické poznatky z literatury, které mi 

následně pomohly vypracovat některé marketingové a finanční analýzy. 

 

 V analytické části jsem vypracoval poměrně obsáhlou analýzu obecného 

prostředí domovského trhu, ve které jsem se pokusil shrnout současné prostředí v ČR a 

nastínil jsem jeho vhodnost obecně pro podnikatelskou činnost. 

 

 V nejrozsáhlejší návrhové části jsem se dále věnoval analýze oborového okolí, 

provedl jsem Porterovu analýzu, nastínil jsem marketingový mix, provedl analýzu 

konkurence a v neposlední řadě následovalo vypracování přehledné SWOT analýzy. 

  

 Nedílnou součástí návrhové části byla stěžejní část podnikatelského záměru a 

to finanční analýza.Zde jsem se pokusil odhadnout vývoj výnosů a nákladů pro období 
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následujících 4 let a z hlediska výnosů jsem provedl 3 varianty odhady – pesimistickou, 

realistickou a optimistickou. Z uvedených metod finanční analýzy považuji za stěžejní 

BEP analýzu. 

 

 V poslední části jsem zhodnotil rizika zamýšleného projektu a navrhl 

harmonogram implementace. 

  

 Závěrem bych chtěl říct, že při splnění podmínek uvedených v této práci má 

toto podnikání dle mého názoru budoucnost. 
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9 Seznam zkratek 

 

IFA  International franchise asociation 

ČSH  Čistá současná hodnota 

IR  Index rentability 

VVP  Vnitřní výnosové procento 

BEP  break-even point (nebo také bod zvratu) 

HDP  Hrubý domácí produkt  

ČNB  Česká národní banka 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

INC.   Incorporated (= společnost založená a zapsaná do obchodního rejstříku) 

SKP  Standardní klasifikace produkce  

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka 
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10 Přílohy 

 

Příloha 1: Vývoj HDP v ČR v porovnání s eurozónou a USA 

Příloha 2: Doba návratnosti (úhrady) 

Příloha 3: Čistá současná hodnota 

Příloha 4: Vnitřní výnosové procento 

Příloha 5: BEP analýza (graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 

 

Vývoj HDP v porovnání s eurozónou a USA 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

 

 

Doba návratnosti 

 

Tab. 16: Doba návratnosti  [Kč] 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Čisté p říjmy 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 5 529 200 6 191 600 6 854 000
Likvida ční (zůstatková hodnota) 2 000 000
Příjmy celkem 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 5 529 200 6 191 600 8 854 000
Výdaje 3 000 000 2 759 160 3 597 165 3 621 057 3 164 148 3 188 380 3 212 612 3 236 844
Čistý pen ěžní tok -3 000 000 -1 489 360 -1 126 365 535 143 1 702 652 2 340 820 2 978 988 5 617 156
Kumulovaný čistý pen ěžní tok -3 000 000 -4 489 360 -5 615 725 -5 080 582 -3 377 930 -1 037 110 1 941 878 7 559 034

Položka Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 

 

 

Čistá současná hodnota 

 

Tab. 17: Čistá současná hodnota [Kč] 

ČSH (i=11,18 %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
příjmy 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 5 529 200 6 191 600 6 854 000
diskontované příjmy 1 142 112 1 998 869 3 024 241 3 185 201 3 254 835 3 278 256 3 264 055
kumulované diskonované příjmy 1 155 518 3 154 387 6 178 628 9 363 829 12 618 663 15 896 920 19 160 974
výdaje 3 000 000 2 759 160 3 597 165 3 621 057 3 164 148 3 188 380 3 212 612 3 236 844
diskontované výdaje 3 000 000 2 481 705 2 910 094 2 634 847 2 070 857 1 876 881 1 700 976 1 541 470
kumulované diskonované výdaje 3 000 000 5 481 705 8 391 799 11 026 646 13 097 503 14 974 384 16 675 360 18 216 830
čistý peněžní tok -3 000 000 -1 489 360 -1 126 365 535 143 1 702 652 2 340 820 2 978 988 3 617 156
diskontovaný čistý peněžní tok -3 000 000 -1 339 593 -911 225 389 395 1 114 344 1 377 954 1 577 280 1 722 585
kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -3 000 000 -4 339 593 -5 250 819 -4 861 424 -3 747 080 -2 369 127 -791 847 930 738
diskontní faktor 1 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48  

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4 

Vnit řní výnosové procento 

Tab. 18: ČSH při  i = 11,18 % [Kč] 

ČSH (i=11,18 %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
příjmy 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 5 529 200 6 191 600 6 854 000
diskontované příjmy 1 142 112 1 998 869 3 024 241 3 185 201 3 254 835 3 278 256 3 264 055
kumulované diskonované příjmy 1 155 518 3 154 387 6 178 628 9 363 829 12 618 663 15 896 920 19 160 974
výdaje 3 000 000 2 759 160 3 597 165 3 621 057 3 164 148 3 188 380 3 212 612 3 236 844
diskontované výdaje 3 000 000 2 481 705 2 910 094 2 634 847 2 070 857 1 876 881 1 700 976 1 541 470
kumulované diskonované výdaje 3 000 000 5 481 705 8 391 799 11 026 646 13 097 503 14 974 384 16 675 360 18 216 830
čistý peněžní tok -3 000 000 -1 489 360 -1 126 365 535 143 1 702 652 2 340 820 2 978 988 3 617 156
diskontovaný čistý peněžní tok -3 000 000 -1 339 593 -911 225 389 395 1 114 344 1 377 954 1 577 280 1 722 585
kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -3 000 000 -4 339 593 -5 250 819 -4 861 424 -3 747 080 -2 369 127 -791 847 930 738
diskontní faktor 1 0,90 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53 0,48  

Tab. 19: ČSH při i = 20 % [Kč] 

ČSH (i=20 %) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
příjmy 1 269 800 2 470 800 4 156 200 4 866 800 5 529 200 6 191 600 6 854 000
diskontované příjmy 1 053 934 1 704 852 2 410 596 2 336 064 2 211 680 2 043 228 1 919 120
kumulované diskonované příjmy 1 155 518 2 860 370 5 270 966 7 607 030 9 818 710 11 861 938 13 781 058
výdaje 3 000 000 2 759 160 3 597 165 3 621 057 3 164 148 3 188 380 3 212 612 3 236 844
diskontované výdaje 3 000 000 2 290 103 2 482 044 2 100 213 1 518 791 1 275 352 1 060 162 906 316
kumulované diskonované výdaje 3 000 000 5 290 103 7 772 147 9 872 360 11 391 151 12 666 503 13 726 665 14 632 981
čistý peněžní tok -3 000 000 -1 489 360 -1 126 365 535 143 1 702 652 2 340 820 2 978 988 3 617 156
diskontovaný čistý peněžní tok -3 000 000 -1 236 169 -777 192 310 383 817 273 936 328 983 066 1 012 804
kumulovaný diskontovaný čistý 
peněžní tok -3 000 000 -4 236 169 -5 013 361 -4 702 978 -3 885 705 -2 949 377 -1 966 311 -953 507 
diskontní faktor 1 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,28  



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5 

 

BEP analýza (graf) 
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