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Abstrakt 

 

Náplní této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru stavby wellness 

centra. V první části se zaměřím na teorii a strukturu podnikatelského záměru. Druhá 

část bude věnována analýze situace, ze které bude vycházet návrh konkrétního 

podnikatelského záměru, což bude hlavním výstupem práce. 

 

This Master’s thesis deals with making a business plan for estabilishing a new wellness 

centre. In the first part I focus on a theory and structure of a business plan. The second 

part will be concerned with the analysis of the current situation. From this analysis the 

concrete business plan will be made as a main output of the thesis. 
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Úvod 

V současné době, kdy se všude okolo skloňuje pojem finanční krize, se myšlenka na  

založení firmy a zahájení podnikání nejeví jako příliš rozumná. Lidé však výrobky a 

služby potřebují stále, ať už je hospodářský cyklus v jakémkoli stádiu. V době krize je 

nutné zvlášť pečlivě vše naplánovat a do podnikání se pustit jen v případě, že vše 

nasvědčuje budoucímu úspěšnému fungování firmy. Za nejdůležitější prvek nového 

podnikání považuji dobrý nápad. Bez něj může mít podnik schopný management, 

výborné zaměstnance, geniální marketingovou strategii, ale stejně vše může velmi 

snadno skončit krachem. Stejně to ale platí i obráceně. Realizace jakéhokoli výborného 

nápadu může ztroskotat na neschopnosti vedení, špatné propagaci a celé řadě dalších 

faktorů. Nejlepším způsobem je najít rovnováhu mezi dobrým nápadem a kvalitní 

realizací, což v praxi rozhodně není jednoduché. Abychom se po investování milionů 

korun do projektu nedozvěděli, že podnikání je problémové a prodělává, doporučuje se 

před každou myšlenkou na zahájení podnikání vše sepsat jako dokument. Samozřejmě, 

jedná se o časově poměrně náročnou záležitost, ale rozhodně je lepší ztratit nějaký ten 

čas, než několik milionů korun. Pro tento dokument, o kterém jsem se zmínil, se vžil 

název podnikatelský plán. Právě podnikatelským plánem se budu zabývat v mojí 

diplomové práci.  

Jak jsem již uvedl, základem nového podnikání je dobrý nápad. Ten, který jsem 

vymyslel pro tuto práci, zahrnuje založení firmy zabývající se jedním z poměrně 

moderních oborů podnikání. Cílem tohoto oboru je tělesné i duševní zdraví, relaxace a 

s tím související prevence nemocí. Jedná se o obor, pro který se užívá anglický pojem 

wellness. Podnikům zabývajícím se tímto oborem se říká wellness centra. V posledních 

letech u nás takových center poměrně rychle přibývá, ale existují města a regiony, kde 

zatím tento druh podniků v podstatě chybí nebo je zde zastoupen jen v malé míře. Právě 

nápad na založení wellness centra v jednom z takových regionů se stal hlavním 

podnětem k sepsání této práce. 
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1. Vymezení problému a cíl práce 

V této práci jsem se rozhodl zabývat možností podnikání v regionu Ostravska, který lze 

v současnosti považovat za jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí v České 

republice. Ostrava, třetí největší město v zemi, v sobě podle mého názoru skrývá 

obrovský potenciál. Jako cílový obor podnikání jsem zvolil wellness, konkrétně pak 

založení relaxačního centra. Velkou výhodou pro založení nového wellness centra 

v tomto regionu je především to, že zde na první pohled zatím není výraznější 

konkurence v tomto oboru podnikání. Samozřejmě nějaké podniky podobného rázu 

bychom našli, ale není jich zde mnoho a nabízí omezený sortiment služeb.  

Práce se bude skládat ze tří hlavních částí. V té první se zaměřím na teorii, kde se za 

pomoci odborné literatury pokusím o výtah důležitých teoretických informací 

potřebných pro další části práce. Druhá část bude analytická. Její podstatou bude zjistit, 

jestli je reálné a perspektivní v tomto regionu wellness centrum založit, a samozřejmě 

také zjistit, jestli by nové centrum prosperovalo. Použiji některé z odborných metod 

analýzy. K rozboru vnějšího prostředí to bude SLEPT analýza. Ke zmapování 

konkurence použiji u daných podniků analýzu SWOT. Další konkrétní informace 

získám pomocí písemného dotazování. V poslední části práce se pokusím navrhnout 

konkrétní projekt. Podstatná bude jeho originalita a zároveň obtížnost napodobení 

projektu pro nové potenciální konkurenty, s jejichž hrozbou je vždy nutno počítat. 

K tomu využiji právě informace získané z teoretické a analytické části práce.  

Za důležité pro zvolený obor podnikání považuji, že se pozvolna mění přístup lidí 

k práci a životu. S postupným růstem životní úrovně si lidé začínají více vážit volného 

času, zajímat o své zdraví, o možnosti odreagování se od práce a o různé typy 

relaxování. Jedná se o moderní trend, jehož cílem je spokojený život, jehož základem je 

zdraví. Odvětví wellness je považováno za velmi perpektivní pro blízkou budoucnost, 

proto považuji za vhodné začít v tomto oboru podnikat i v regionu, pro který není 

zdravý životní styl příliš typický. Trend zdravého životního stylu se postupně dostává a 

pravděpodobně dostane do všech oblastí České republiky, proto pokládám za vhodné 

využít příležitost a pokusit se tak získat co největší část trhu daného regionu na svou 

stranu.  
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Hlavním cílem práce tedy bude příprava a navržení podnikatelského plánu. V případě 

realizace tohoto podnikatelského záměru půjde samozřejmě především o dosažení zisku 

z podnikání a získání co možná největšího tržního podílu. Pokusím se odhadnout 

veškeré náklady spojené se založením i fungováním projektu a porovnat je 

s předpokládaným ziskem. Dále se pokusím ohodnotit projekt z hlediska finančního a 

stanovit dobu návratnosti investice. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Podnikatelský záměr 

Pojmy „podnikatelský záměr“, „podnikatelský plán“ či anglicky „business plan“ často 

označují jedno a to samé. Obecně by se dalo říci, že základem je nápad na rozšíření 

fungování určité firmy, případně nápad na založení úplně nového podniku. Tento nápad 

(záměr) je však potřeba nějakým způsobem formulovat. Jsou různé způsoby formulace 

a prezentace takového nápadu, ale pravděpodobně nejlepším způsobem  je sepsání 

dokumentu, pro který se vžil název „podnikatelský plán“. Ten může sloužit jako 

základní dokument jak pro podnikatele, tak i pro potencionálního investora, protože 

popisuje základní smysl existence firmy, cíle firmy a cestu k dosažení těchto cílů. Dává 

tak všem zainteresovaným stranám přehled o zamýšleném projektu a o plánu 

naplňování jeho cílů.  

Podle mého názoru tedy pojem „podnikatelský záměr“ označuje myšlenku a 

„podnikatelský plán“ dokument. V angličtině však pojem „business plan“ označuje 

obojí, možná i proto se v češtině tyto dva pojmy dají také považovat téměř za 

synonyma. To dokládá i následující definice z knihy Jiřího Fotra. „Podnikatelský záměr 

je třeba chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále 

adaptovat a upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám“ (6, str. 310). 

2.1.1. Sestavení podnikatelského plánu 

Podle aktuálních informací, které jsem získal z internetových stránek jihomoravského 

inovačního centra má účel vypracování podnikatelského plánu několik rovin. Pro již 

založené podniky je tento dokument možností zamyslet se ve strukturované formě nad 

jednotlivými oblastmi své podnikatelské myšlenky, analyzovat je a předem ošetřit rizika 

či různá nebezpečí projektu. Podnikatelský plán také definuje cíle projektu a navrhuje 

jednotlivé kroky, u kterých se předpokladá, že k těmto cílům povedou. Pro investory, 

banky a další relevantní instituce představuje podnikatelský plán možnost nahlédnout do 

podstaty předkládaného projektu a zhodnotit, zda je, nebo není výhodné do takého 

projektu investovat. Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a 

náročnosti podnikatelského záměru. Podle instrukcí jihomoravského inovačního centra 
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by měl být u většiny začínajících firem dostatečný dokument o deseti až dvaceti 

stranách. V dokumentech tohoto typu jednoznačně platí stručnost nade vše a text by měl 

být co nejvíce podpořen ověřenými daty, fakty a čísly. Podnikatelský plán bývá 

zpravidla dokument střednědobý, což znamená, že by měl být tvořen na období mezi 

třemi až pěti lety. [4] 

Aby měl podnikatelský plán naději na úspěch, je třeba, aby splňoval některé podmínky, 

což jsou podle literatury [1] především srozumitelnost, stručnost, logičnost, pravdivost a 

čísla.  

 Srozumitelnost 

 jednoduché vyjadřování 

 nesnažit se vyjádřit příliš mnoho myšlenek v jedné větě 

 nechat každou větu logicky vyplynout s věty předešlé 

 kde je to vhodné, seřadit informace do tabulkové formy 

 Stručnost 

 zanechání pouze nejzákladnějších údajů v plánu 

 co největší zestručnění 

 Logičnost 

 nápady by měly následovat za sebou v logické návaznosti (pro lepší pochopení) 

 plán by neměl obsahovat části (odstavce), které si svým obsahem odporují 

 Pravdivost 

 nezveličovat důležitost svého projektu 

 Čísla 

 slova musí být podložena co nejpřesnějšími čísly 

 číselné údaje uvádět všude, kde je to možné 
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2.1.2. Struktura návrhu podnikatelského plánu 

Celková kvalita podnikatelského plánu z velké části závisí na jeho struktuře. Ta není 

nijak pevně dána, nejedná se o formulář, ve kterém by musel být každý oddíl vyplněn 

podle nějákého vzoru. Doporučuje se však dodržovat určitou logickou strukturu, aby byl 

dokument přehledný a aby v něm nechyběly některé podstatné části. Podle literatury [1] 

by mohla struktura vypadat asi takto: 

 stručné prohlášení o cílech podnikání 

 odhad trhu, kam hodláme vstoupit 

 odbornost, zkušenosti a peníze, které budou do podnikání vloženy 

 zvláštní výhody, které naše výrobky či služby přinesou našim zákazníkům 

 způsob založení podniku 

 dlouhodobý výhled 

 finanční cíle 

 o jaké množství peněz žádáme a jak budou použity 

 dodatečné informace (podporující naše předešlá tvrzení, včetně odhadu výnosů a 

dalších finančních předpokladů) 

 dřívější výsledky našeho podnikání (kde je to možné) 

 

Uvedený seznam lze samozřejmě doplnit o skutečnosti, které by byly v našem zájmu 

nebo zájmu investora. V našem případě by to mohla být například nabídka nových 

pracovních míst, nových volnočasových aktivit a podobně. 

2.1.3. Části podnikatelského plánu 

 V literatuře [1] je také uveden výpis jednotlivých částí podnikatelského plánu, pro 

který ale také platí, že neexistuje jen jeden uznávaný model. Částí může být více i 

méně, důležité je, aby vše podstatné bylo obsaženo. Podle [1] se za podnikatelský plán 

považuje dokument, na základě kterého by měl do projektu vstoupit externí investor.  
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Dle tohoto zdroje by měl podnikatelský plán obsahovat tyto části: 

 Stručné prohlášení 

Podstatou je jednoduše sdělit, o co jde. V první části by mělo být uvedeno, co 

zamýšlíme. Druhá část se týká případné potřeby získání finančních prostředků, tedy 

pokud budeme potřebovat půjčit, kolik by to bylo a k jakým účelům. 

 Trh 

Pro úspěch v podnikání je důležité nalezení a využití dostatečně velkého trhu. Ani 

v případě sestrojení převratného výrobku, nebo poskytování perfektních a jedinečných 

služeb není jistota úspěchu dána. Je tedy důležité provést pečlivý průzkum trhu a získat 

prostředky k zavedení výrobku či služby na tento trh.  

 Odbornost, zkušenosti a zdroje zainteresovaných osob 

Tento odstavec je důležitý především pro externího investora. Ten bude chtít vědět co 

nejvíce informací jak o projektu, tak o lidech, kteří projekt plánují. Nutností je tedy 

podrobná zpráva o všech subjektech zapojených do podnikání. Velkou vypovídací 

schopnost pro investora má výše vlastní investice. 

 Výhody našeho produktu 

V této části se většinou nejvíce projevuje nadšení z nového nápadu. Je však třeba toto 

nadšení do určité míry omezovat a uvažovat co možná nejstřízlivěji. Nových nápadů se 

rodí spousty a jistě i investor se s mnohými setkal. Proto je potřeba předložit něco 

lepšího než ostatní a zároveň něco reálného. Není také vhodné používat příliš mnoho 

přídavných jmen v superlativech, lepší je vše doložit čísly. 

Zdroj [1] uvádí jako doporučení následující body: 

 stručný popis výrobku nebo myšlenky 

 jak funguje 

 jaké jsou přednosti oproti konkurenci 

 jakékoli nezávislé ocenění 

 Metoda 

Přiblížení toho, s jakým přehledem a úsilím se do podnikání pustíme. Dle [1] se dále 

doporučuje rozvést následující body: 
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 jakým způsobem chceme produkt na trhu nabízet - jestli budeme mít své vlastní 

prodejní kapacity, co podnikneme v oblasti reklamy atd.  

 časový plán (pokud je to možné) 

 struktura řízení podniku – kdo je za co zodpovědný, styk jednotlivých skupin 

mezi sebou, interval pracovních porad, informování zaměstnanců 

 výrobní metoda použitá při zahájení projektu, popis budov a objektů, které 

budeme používat, popis strojního vybavení 

 kvalifikace zaměstnanců a jejich předpokládaný počet na začátku a později 

 způsob kontroly a řízení finančních záležitostí podniku. 

 

 Dlouhodobý výhled 

Zde by mělo být uvedeno, jak si představujeme vývoj podniku a trhu v příštích dvou, 

pěti, případně i více letech. Mělo by také být zmíněno, co máme v úmyslu udělat 

s potenciální konkurencí. Vedle odhadů vývoje prodeje se můžeme také zmínit o 

věcech, kterými se hodláme zabývat později – například vývoj nových výrobků, vstup 

na nové trhy, založení nové pobočky a podobně. 

 Použití fondů 

Tento bod se zabývá tím, proč potřebujeme investorovy peníze a k čemu je použijeme. 

Doporučuje se zdůraznit výši vlastní investice. Nikdo nebude vkládat peníze do 

projektu, do kterého neinvestuje podstatným dílem ten, kdo jej vymyslel.  

 Finanční cíle 

Jedná se o co nejvíce reálné odhady vývoje finanční situace podniku v nejbližším 

období. Patří sem: 

 předpokládaný obchodní obrat za první rok 

 předpokládaný čistý zisk za první rok 

 jak velká část poskytnuté půjčky bude splacena za jeden rok 

 jaké jsou naše plány pro druhý rok 

Nemusíme za každou cenu dokazovat, že podnik dosáhne zisku hned v prvním roce. 

Pokud dáme najevo, že očekáváme zisk až po delší době, investor s tím bude počítat a 

možná to bude působit reálněji, tedy lépe. 
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 Dodatky 

Jedná se o dokumentaci, která dokazuje, že vše, co jsme uvedli, je pravdivé. „Poslední a 

nejdůležitější dodatek bude podrobný finanční odhad. Ten může mít různou formu, od 

jednoduchého odhadu peněžních příjmů na formuláři dodaném bankou až po složitý 

„podnikatelský model“ připravený profesionálním účetním“(1, str. 12). 

 Minulost podniku  

Stručná část obsahující jen fakta, která jsou založena na revidovaných obchodních 

výsledcích. Měly by být uvedeny výsledky a účetní rozvaha za alespoň tříleté období. 

Jedná-li se o založení nového podniku, což je právě náš případ, je tento bod samozřejmě 

vynechán.  
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2.2. SLEPT analýza 

Žádný podnik nepůsobí na trhu izolovaně. Jeho případný úspěch závisí nejen na jeho 

vlastní výkonosti a výsledcích, ale také na tom, jak vychází se svým okolím, jak je 

vnímán a jak své okolí respektuje. Je tedy potřeba co nejdetailněji popsat a poznat 

prostředí, ve kterém chceme podnikat. Efektivním nástrojem je analýza SLEPT, 

obsahem které je analýza faktorů obecného okolí, ve kterém podnik působí nebo chce 

působit. Jedná se o tyto faktory: 

 S – Sociální 

 L – Legislativní 

 E – Ekonomické 

 P – Politické 

 T – Technologické 

 

Existuje několik verzí této analýzy. Některé alternativy analyzují více faktorů, 

některé méně. Nejznámější z těchto alternativ jsou PEST analýza,  což je v podstatě to 

samé jako SLEPT pouze s absencí legislativních faktorů L. Naopak rozšířená verze 

SLEPT analýzy se nazývá SLEPTE, kde se berou v úvahu navíc ještě ekologické 

faktory. U některých oblastí může být poněkud obtížné zařazení do jednotlivých skupin, 

například daně mohou být součástí jak legislativních tak i ekonomických faktorů. Ve 

výsledku ale toto zařazení nehraje v podstatě žádnou roli, záleží tedy na autorovi, kam 

danou problematiku zařadí. V dalším textu se stručně zmíním o jednotlivých faktorech 

tvořících SLEPT analýzu. Vše bude konkrétněji a podrobněji rozebráno v analytické 

části této práce. V teoretické části tedy uvádím pouze stručný přehled, z čeho se vlastně 

SLEPT analýza skládá. 

 Sociální faktory 

Sociální faktory mají pro podnik značný význam. Patří sem například skutečnosti 

související s trhem práce, jako je nezaměstnanost a její vývoj, obecný přístup lidí 

k práci a volnému času, dále demografické ukazatele, úroveň vzdělávání, vliv odborů a 

podobně. 
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 Legislativní faktory 

Tyto faktory je též nutno brát v úvahu. Za výstižnou považuji formulaci z knihy M. 

Synka: „Právo a jeho instituty vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové 

činnosti.“ (16, str.15) Legislativa tedy definuje, jaké chování je pro podnik přípustné. 

Každý podnik musí znát související právní normy a hlavně se podle nich chovat a 

jednat. Legislativní faktory tedy zahrnují všechny zákony související s danou 

problematikou, jejich použitelnost a interpretovatelnost, dále sem spadá práce soudů a 

podobných institucí, pracovní právo, ochrana spotřebitele a další skutečnosti podobného 

charakteru. 

 Ekonomické faktory 

Jedná se o oblast makroekonomickou, která závisí především na celkové hospodářské 

situaci země. Tato část analýzy je tedy zaměřena na různé hospodářské ukazatele a 

předpoklady. Lze sem zařadit například daňovou politiku státu, vývoj devizových 

kurzů, vývoj inflace, vývoj hrubého domácího produktu a další faktory.  

 Politické faktory 

Zabývají se stabilitou poměrů v zemi, ve státních i menších územních institucích. 

Důležité mohou být též politické trendy a postoje k podnikání. Je třeba brát v úvahu 

nejen politiku celého státu, ale také politku komunální, která může být někdy stejně 

důležitá jako ta státní. 

 Technologické faktory 

Udávají například, jaká je podpora výzkumu a vývoje v zemi, jaká je dostupnost nových 

technologií a jak složitá je jejich případná aplikace. Tyto faktory je třeba neustále 

sledovat a nebránit se změnám, abychom na tom byli vždy o něco lépe než naše 

konkurence.  

 Ekologické faktory 

Ekologie je faktor, který musí podniky stále více brát v úvahu a respektovat. Tam, kde 

je tato oblast obsažena, zmiňuje se nutnost ochrany životního prostředí, což může být 

velmi důležité především při různých průmyslových činnostech. 
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2.3. SWOT analýza  

SWOT analýza je jednou z metod strategického plánování, která slouží ke zhodnocení 

následujících čtyř oblastí ovlivňujících projekt, či rozšíření podniku. Počáteční písmena 

anglických názvů těchto čtyř oblastí tvoří název této analýzy. Jsou to: 

 Silné stránky (Strenghts) 

 Slabé stránky (Weaknesses) 

 Příležitosti (Opportunities) 

 Hrozby (Threats) 

 

Je potřeba vzít v úvahu, že silné a slabé stránky spadají pod interní faktory podniku, nad 

kterými máme určitou kontrolu a které můžeme nějakým způsobem ovlivňovat. Naopak 

příležitosti a hrozby jsou faktory externími, což znamená, že je nemáme možnost 

ovlivnit. Můžeme se jim tedy buď snažit nějak vhodně přizpůsobit, nebo na ně našim 

chováním vhodně reagovat. Hrozby i příležitosti je třeba neustále sledovat. Příležitostí 

je vhodné se co nejvíce snažit využít, hrozbám je naopak optimální se co nejvíce 

vyhýbat. [7] 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, jenž vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od asi pěti set 

nejvýznamnějších amerických společností. Umožňuje specifikovat cíle projektu a 

identifikovat vnitřní i vnější faktory, které příznivě či nepříznivě ovlivňují dosažení 

těchto stanovených cílů. Tato analýza je prospěšná především k identifikaci oblastí 

možného rozvoje.  [18] 

Podle [18] by SWOT analýza měla začínat definováním požadovaného konečného stavu 

nebo cíle. Může být včleněna do modelu strategického plánování. V tomto modelu se za 

silné stránky považují vlastnosti podniku, které napomáhají k dosažení cílů. Za slabé 

potom ty, které naopak škodí dosažení těchto cílů. Podstatou příležitostí podniku jsou 

externí faktory napomáhající dosahování cílů. U hrozeb jsou to vnější faktory, které 

mohou poškodit obchodní výkonnost podniku. Identifikace silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb bývá nezbytné, protože následující kroky v plánovacím procesu 
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mohou být odvozeny právě od SWOT analýzy. V případě, že stanovené cíle podniku 

působí reálně a dosažitelně, používá se SWOT analýza ke kreativní tvorbě možných 

strategií s využitím následujících otázek a nalezení správných odpovědí na ně:  

 Jak můžeme využít naše silné stránky a jak z nich můžeme těžit? 

 Jak můžeme zlepšit a minimalizovat každou z našich slabých stránek? 

 Jak můžeme něco získat z každé příležitosti a profitovat z ní? 

 Jak můžeme minimalizovat hrozby? 

 

Trochu jiným způsobem využití SWOT analýzy je srovnávání a převádění. Srovnávání 

se užívá k nalezení konkurenčních výhod porovnáním silných stránek a příležitostí u 

jednotlivých podniků. Převádění spočívá ve strategii přeměnit hrozby a slabé stránky na 

silné stránky a příležitosti. Příkladem takové strategie může být nalezení nových trhů. 

Velmi často však hrozby a slabé stránky nelze přeměnit, v takovém případě je nejlepší 

je minimalizovat nebo se jim pokusit úplně vyhnout. [18]  

Podle [18] je vhodné použít SWOT analýzu k hodnocení následujících situací a 

skutečností: 

 společnost (její pozice na trhu, obchodní životaschopnost, atd.) 
 metoda odbytu 

 produkt nebo značka 

 podnikatelský záměr (nápad) 

 strategická možnost (například vstup na nový trh nebo vyslání nového výrobku) 

 příležitost k rozšíření podnikání 

 potenciální partnerství s jinou společností 

 změna dodavatele 

 outsourcing ( služba, činnost nebo zdroj) 

 investiční příležitost 
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V literatuře [7] jsou uvedeny náměty jednak pro hledání silných a slabých stránek a 

jednak pro identifikaci příležitostí a hrozeb podniku. Tyto náměty jsem přepracoval do 

následující tabulky: 

tabulka 1: Náměty pro SWOT analýzu (zdroj: [7]) 

  SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 
  Vysoká produktivita práce Doba uvádení na trh 
  Kvalitní management Absence strategického řízení 
  Perfektní zakázky, prodeje Špatná znalost trhu 
INTERNÍ Loajální a nadšený tým Závislost na jedné profesi 
FAKTORY Skvělý vývojový potenciál Problematický servis 
  Znalost trhu a trendů Nekompetentní pracovníci 
  Značka, patenty Uplynutí patentových práv 
  Perfektní lokalita, poloha Špatná nájemní smlouva 
  Špičkové vybavení Zastaralé výrobní linky 
  Skvělé řízení informací Zastaralý, poruchový informační systém 
  Solidní cash-flow Předlužení, nízká likvidita 
  PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)HROZBY (THRTEATS) 
  Rychle rostoucí trh Zanikající trh 
  Neexistence dominantních firem Silná, rostoucí konkurence 
  Přesah požadavků norem Náklady na certifikace 
EXTERNÍ Dostatek volných zdrojů Legislativa, sociální dávky 
FAKTORY Nové tržní mezery Nároky na znalosti 
  Růst HDP, životní úroveň Pokles poptávky 
  Rozšíření našeho trhu zákonem Složitost zákonů, náklady 
  Snížení daní, dotace Investiční pobídky 
  Rozšíření trhu Nová konkurence 
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2.4. Porterův model 

Porterův model by se dal definovat jako systém či pomůcka pro analýzu a zkoumání 

reálně existujích i potenciálních konkurentů. Je to jeden z velmi silných nástrojů pro 

stanovování obchodní strategie s ohledem na okolní prostředí firmy. Model určuje stav 

konkurence v odvětví, který závisí na působení pěti základních sil, jimiž podle [13] 

jsou: 

 Hrozba substitutů 

Existence více či méně dokonalých substitutů zvyšuje tendence zákazníků k jejich 

vyzkoušení především v případě zvýšení ceny našeho výrobku. To může vyústit až k 

úplnému přechodu k těmto substitutům na úkor našich výrobků. Závisí především na: 

 náchylnosti zákazníků k substitutům 

 ceně našeho výrobku a substitutů 

 nákladech zákazníka na změnu dodavatele 

 vnímané úrovni diferenciace produktu 

 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Trhy s velkým potenciálem zisku přitahují nové firmy do odvětví. Čím více firem však 

do odvětví vstoupí, tím se zmenšuje i ziskovost, protože firmy jsou nuceny předhánět se 

ve snižování cen, aby si udržely, či získaly zákazníky. V případě absence různých bariér 

vstupu na trh by úroveň ziskovosti odvětví klesala směrem ke stavu dokonalé 

konkurence. Velikost hrozby nových konkurentů do odvětví závisí tedy především na:  

 existenci bariér vstupu na trh 

 diferenciace výrobků 

 značka  

 náklady na vstup na trh  

 kapitálová náročnost 

 přístup k distribučním kanálům 

 výhoda absolutních nákladů 

 náročnost a odbornost oboru podnikání 

 vládní politika 
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 Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Pro většinu podniků je právě tento faktor hlavním ukazatelem konkurenceschopnosti 

odvětví. Podniky používají různé metody k tomu, aby byly lepší než konkurence. 

Mohou být cenové i necenové jako inovace, kvalitní marketing a podobně. Tato oblast 

závisí především na: 

 počtu konkurentů 

 potenciálu růstu odvětví 

 bariérách výstupu 

 rozmanitosti konkurentů 

 informační komplexnosti a asymetrii 

 poměru fixních nákladů a přidané hodnoty 

 úroveň výše výdajů na reklamu 

 úsporech z rozsahu 

 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

Týká se trhu výstupů (výrobků či služeb). Závisí na schopnostech zákazníků dostat 

společnost pod tlak, což souvisí také s citlivostí zákazníků na změny cen. Tento bod je 

ovlivněn následujícími skutečnostmi: 

 poměr koncentrace zákazníků ke koncentraci firem 

 stupeň závislosti na existujících distribučních kanálech 

 vyjednávací síla, především v odvětvích z vysokými fixními náklady 

 množství zákazníků 

 poměr nákladů na změnu dodavatele pro zákazníka k nákladům na změnu 

odběratele pro firmu 

 informovanost zákazníků 

 schopnost zpětné integrace 

 dostupnost existujících substitutů 

 citlivost zákazníků na změny cen 

 jedinečnost výrobků či služeb 
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 Vyjednávací síla dodavatelů 

Souvisí s trhem vstupů (zdrojů). Dodavatelé surovin, součástek, práce a různých 

odborných služeb do společnosti mohou být pro ni zdrojem síly. Tito dodavatelé však 

mohou odmítnout další spolupráci s firmou, nebo například účtovat nadměrně vysoké 

ceny za jedinečné zdroje. Tato část Porterova modelu se odvíjí od: 

 poměru nákladů dodavatele na změnu odběratele (společnosti) k nákladům 

společnosti na změnu dodavatele 

 stupně diferenciace vstupů 

 existence substitučních vstupů 

 poměru koncentrace dodavatelů ke koncentraci firem (odběratelů) 

 existence a činnosti odborů 

 hrozby dopředné integrace od dodavatelů 

 poměru nákladů na vstupy k prodejní ceně produktů 

 
 

 
obrázek 1: Porterův model 
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V literatuře [7] je uvedena mírně upravená verze modelu přímo pro účely sestavení 

podnikatelského plánu. Je zde vymezeno pět zobecněných oblastí, v nichž je nutno 

posuzovat hrozby ze strany existující konkurence. Vedle toho je však potřeba vzít 

v úvahu i možný vznik nových konkurentů. V [7] jsou uvedeny tyto oblasti: 

 Vnitřní konkurence 

Tento pojem označuje klasickou konkurenci, tedy konkurenci ve stejné oblasti 

podnikání, kde působí, nebo chce působit naše firma. Jakákoli specializace je zde 

pozitivem a může konkurenční subjekty výrazně diferenciovat. 

 Nová konkurence 

Sem se řadí všechny podnikatelské subjekty, které na náš trh nově vstupují, nebo mají 

v plánu vstoupit a stát se tak našimi konkurenty. Riziko tohoto druhu konkurence 

v podstatě není možné přesně zjistit. Lze většinou pouze odhadovat na základě určitých 

zjištění týkajících se charakteru trhu, jako jsou například atraktivnost na trhu z hlediska 

dosahovaného zisku, předpokládaný budoucí vývoj odvětví, úroveň současné 

konkurence, obtížnost a bariéry vstupu na tento trh.  

 Zpětná integrace 

Zpětná integrace je spjata s dodavatelským řetězcem. Ke zvýšení konkurence může 

dojít, pokud se naši současní či potenciální odběratelé rozhodnou zajišťovat si doposud 

námi dodávané produkty či služby vlastními silami. 

 Dopředná integrace 

Jedná se v podstatě o obrácený případ rizika zpětné integrace. Dodavatel se rozšířením 

svého podnikání do oblasti podnikání svého původního odběratele stává jeho 

konkurentem. Je tedy konkurentem svého bývalého zákazníka. 

 Riziko konkurence substitutu 

S tímto typem konkurence je také potřeba počítat, protože v absolutní většině případů 

existují méně, či více adekvátní substituty pro každý produkt. Tento druh konkurence  

tedy vyplývá z existence výrobků či služeb podobného charakteru na trhu, které jsou 

schopny nějakým způsobem nahradit naše produkty.  
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2.5. Marketingový mix 

Existuje celá řada různých deficic marketingového mixu. Jedna z všeobecně 

nejuznávanějších pochází z knihy Philipa Kotlera a Garyho Armstronga: „Marketingový 

mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na 

cílovém trhu.“ (8, str. 105) 

Zdroj [9] definuje marketingový mix jako souhrn, či spojení čtyř základních 

marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých 

cílů. Marketingový mix je nazýván také „čtyři P“, reprezentuje strategickou pozici 

produktu na trhu pomocí následujících čtyř parametrů: 

 Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka. 

 Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka. 

 Propagace (Promotion): komunikace se zákazníkem o výrobku. 

 Distribuce (Placement): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. 

V následující části práce věnované marketingovému mixu z velké části čerpám 

z internetových stránek marketingové agentury Roberta Němce. Celá problematika je 

zde dle mého názoru kvalitně, pravdivě a přehledně shrnuta. Navíc se po ověření 

některých detailů domnívám, že se jedná o důvěryhodný zdroj, i když pochází 

z internetu. 

2.5.1. Historie marketingového mixu  

Problematikou marketingového mixu se začali odborníci zabývat již koncem čtyřicátých 

let minulého století. Nejprve se jednalo o tzv. „mix jednotlivých ingrediencí“. Tento 

mix byl později vylepšen o čtyři složky marketingu, kterýmy byly produkt, cena, 

distribuce a propagace. Za zakladatele marketingového mixu tak, jak jej chápeme dnes, 

je považován Jerry McCarthy. Ten uvedl, že jednotlivé složky mixu spolu souvisí, měly 

by se tedy propojit a kombinovat. Vedle toho také nahradil slovo „distribuce“ slovem 

„místo“ (Place), čímž vznikl klasický marketingový mix 4P. Např. podle zdroje [9] se 
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uvádí, že autorem je Neil H. Borden, ten však používal čtrnáct různých marketingových 

nátrojů. Velký význam na zpopularizování tohoto systému má Philip Kotler. [11] 

Marketing patří mezi dynamické obory, což má za následek vznik různých alternativ 

modelů marketingového mixu. Jedním z nich je model „pěti P“, kde se pátou částí 

modelu stávají „lidé“ (People). Pro marketing služeb vznikl model „sedmi P“, což je 

klasický mix rozšířený o zaměstnance (Personnel), proces (Process) a materiální 

předpoklady (Physical evidence). Existují však i jiné alternativy a předpokládám, že 

v budoucnu mohou vzniknout i další. [11] 

2.5.2. Používání marketingového mixu 

Smyslem marketingového mixu je vytvořit a konkretizovat určité kroky, kterými se 

organizace snaží vzbudit poptávku po produktu. Tyto kroky by se daly rozdělit do čtyř 

skupin:  

 Produkt  

Vedle samotného výrobku nebo služby označuje také sortiment, kvalitu, design, obal, 

image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které mohou zajímat 

spotřebitele. 

 Cena 

Vyjadřuje, kolik musí zákazník za daný výrobek či službu zaplatit. Součástí jsou i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

 Místo 

Udává, kde a jak se bude produkt prodávat. Tento bod zahrnuje i  distribuční cesty, 

dostupnost distribučních sítí, prodejního sortimentu, zásobování a dopravu. 

 Propagace 

Nejedná se jen o propagaci, ale o celkovou podporu odbytu a komunikaci se 

zákazníkem. Zabývá se tím, aby se spotřebitelé o produktu dozvěděli a jakým způsobem 

toho bude dosaženo. Může se jednat o přímý prodej, public realtions, reklamu a 

způsoby podpory prodeje. 
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obrázek 2: Marketingový mix (zdroj:  http://marketing.robertnemec.com) 

 
Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny své části takovým způsobem, 

aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové 

cíle.  

Se zajímavou myšlenkou přišel Philip Kotler. Uvedl, že k tomu, aby byl marketingový 

mix správně používán, se na něj firma nesmí dívat z pohledu prodávajícího, ale z 

pohledu kupujícího. Marketingový mix pak převedl z podoby „čtyř P“ do podoby „čtyř 

C“ následujícím způsobem:  

 z produktu se stane hodnota pro zákazníka (Customer Value), 

 z ceny se stávají náklady, které zákazníkovi vzniknou (Cost to the Customer), 

 místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience), 

 z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication). 

Marketingový mix „čtyř P“ tedy svým způsobem úzce souvisí se „čtyřmi C“. Důležitý 

je úhel pohledu, ve kterém je vždy potřeba zohlednit požadavky a potřeby zákazníka. 
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2.5.3. Provázanost se strategickými problémy marketingu 

Marketingový mix ale v žádném případě nelze považovat za ústřední téma marketingu, 

jak by se někdy mohlo zdát. Dříve než může být marketingovy mix použit, je nutno 

vyřešit následující strategické problémy: 

 segmentaci (Segmentation), 

 zacílení (Targeting), 

 umístění/pozicování (Positioning). 

Předmětem segmentace a následného zacílení je nejprve objevit a prozkoumat, komu 

budeme své produkty prodávat. Pravděpodobně není možné prodávat náš produkt všem. 

Vhodné je tedy specializovat se na určitou skupinu, či více skupin zákazníků. To 

znamená nutnost zjistit, jací jsou naši potenciální zákazníci, na co reagují, jak s nimi 

budeme co nejlépe komunikovat a podobně. Posledním ale asi nejdůležitějším bodem 

strategie je umístění (Positioning). Překlad pojmem „umístění“ mi nepřijde úplně 

výstižný, nicméně jedná se o proces vytváření určitých dojmů, které si veřejnost spojuje 

s produktem. Pokud jsou tyto dojmy pozitivní a nejlépe lepší než u konkurenčních 

výrobků, či služeb, je pravděpodobné, že zákazníci budou kupovat právě tento produkt a 

žádný jiný. 

Marketingový mix by neměl být používán stereotypně na každý případ. Každá firma by 

se měla snažit o originalitu, kreativitu a nebránit se inovacím. Proto nemusí být na 

škodu používat marketingový mix jako model, který se může vyvíjet a měnit. 

Samozřejmě je také možné do modelu zapracovat i faktor, který nebude začínat na 

písmeno P, pokud bude pro projekt důležitý. [11] 
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3. Analýza současné situace 

Jako vhodný region pro realizaci navrhovaného podnikatelského záměru jsem vybral 

Ostravsko. Wellness je obor podnikání, který se ve světě i v České republice poměrně 

rychle rozvíjí, ale v některých oblastech přece jen ještě není adekvátně zastoupen. Právě 

Ostrava a její okolí v sobě podle mého názoru skrývá velký potenciál. V tomto třetím 

největším městě v zemi narozdíl od Prahy a Brna dosud nesídlí mnoho podniků se 

zaměřením na wellness. Je ale nutno zmínit, že v Praze a Brně je úplně jiná struktura 

obyvatelstva. Příčiny jsou pravděpodobně v tom, že Ostravsko bylo po dlouhou dobu 

považováno za centrum těžkého průmyslu a lidé se po těžké práci snažili přijít na jiné 

myšlenky často za pomoci alkoholu a podobobných metod odreagování. Nějaký 

zdravější typ relaxování nepřipadal v úvahu. Postupně je ale těžký průmysl vytlačován 

jinými obory, tím dochází ke změně struktury obyvatelstva a tím i k proměně celého 

regionu.  

3.1. SLEPT analýza 

Analýze současné situace se v této práci budu věnovat v několika částech. Jednou z nich 

bude SLEPT analýza, kterou jsem si zvolil jako vhodnou metodu pro analýzu prostředí. 

3.1.1. Sociální faktory 

 Obyvatelstvo a vývoj populace 

Většinu údajů o obyvatelstvu České republiky jsem získal z internetových stránek 

Českého statistického úřadu. Počet obyvatel má v naší zemi od roku 2002 mírně 

vzestupnou tendenci. Podle výsledku předběžné statistické bilance měla Česká 

republika k 30. 9. roku 2008 přesně 10 446 157 obyvatel. Za první tři čtvrtletí přibylo 

celkem 65 tisíce osob, když ve stejném období loňského roku to bylo o 5,1 tisíce méně. 

Přírůstek je z větší části důsledkem imigrace občanů cizích zemí, ale nezanedbatelně 

přispěl i přírůstek obyvatel přirozenou měnou. Ten v prvních třech čtvrtletích roku 2008 

dosáhl 13,6 tisíce, což bylo o 4,8 tisíce více než loni. V následující tabulce je uveden 

přehled meziročních změn obyvatelstva České republiky mezi prvními třemi čtvrtletími 

roku 2007 a 2008. 
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tabulka 2: Obyvatelstvo - meziroční změny (zdroj: http://www.czso.cz, údaje k 30.9.2008) 

  

Počet 
absolutně (1.-
3. čtvrtletí) 

  

Počet na 1 000 obyvatel Ukazatel 
2007 2008  rozdíl 

2008 - 2007 2007 2008  

Sňatky 48 743 44 715 -4 028 6,3 5,7

Rozvody 23 218 23 451 233 3,0 3,0

Živě narození 86 386 91 324 4 938 11,2 11,7

 z toho mimo manželství 29 708 32 826 3 118 34,4 35,9

Zemřelí 77 607 77 698 91 10,1 10,0

  z toho do 1 roku 264 261 -3 3,1 2,9

Potraty celkem 30 671 31 009 338 4,0 4,0

  umělá přerušení těhotenství 19 151 19 405 254 2,5 2,5

Přistěhovalí 65 391 56 904 -8 487 8,5 7,3

Vystěhovalí 14 216 5 503 -8 713 1,8 0,7

Přirozený přírůstek 8 779 13 626 4 847 1,1 1,7

Přírůstek stěhováním 51 175 51 401 226 6,6 6,6

Celkový přírůstek 59 954 65 027 5 073 7,8 8,3

Počet obyvatel k 30.9. 10 347 143 10 446 157 99 014 x x

Střední stav obyvatelstva 10 312 497 10 415 853 103 356 x x

 

Do budoucna se však nepředpokládá výrazné zvyšování populace, pravděpodobnější je 

její úbytek. Moravskoslezský kraj je podle údajů zveřejněných k 1.1.2008 na stránkách 

Českého statistického úřadu se svými 1 249 897 obyvateli nejlidnatějším krajem České 

republiky. Z toho na Ostravu připadá 308 374 lidí. 

 Složení obyvatelstva 

V tabulce uvádím základní údaje o složení obyvatelstva v České republice, 

Moravskoslezském kraji a jednotlivých okresech. 

tabulka 3: Složení obyvatelstva (zdroj: http://www.czso.cz) 

Počet obyvatel    Průměrný věk   
Oblast, kraj, okres 

celkem muži ženy celkem muži ženy 
Česká republika 10381130 5082934 5298196 40,3 38,8 41,8
Moravskoslezský 1249897 611825 638072 39,9 38,3 41,4
Bruntál 98148 48366 49782 39,4 37,8 40,8
Frýdek-Místek 210369 103160 107209 39,9 38,4 41,3
Karviná 275397 136278 139119 40,0 38,5 41,6
Nový Jičín 152352 74697 77655 39,3 37,8 40,7
Opava 176820 86449 90371 39,9 38,3 41,4
Ostrava-město 336811 162875 173936 40,3 38,6 41,9
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V demografické struktuře obyvatelstva ČR se stejně jako v zemích západní Evropy 

projevuje tendence stárnutí populace. Tento jev je nevyhnutelným důsledkem klesající 

míry porodnosti a prodlužování střední délky života. Snižuje se tak podíl nejmladších 

věkových skupin na obyvatelstvu a roste počet seniorů. Důsledkem výrazného poklesu 

porodnosti v 90. letech byla také změna přirozeného přírůstku populace na přirozený 

úbytek. Ten se sice v posledních letech opět mění na přirozený přírůstek, ale tato změna 

pravděpodobně nebude mít dlouhodobější charaker. Následující obrázek ukazuje 

prognózu věkové skladby obyvatelstva v roce 2010. 

 

 

obrázek 3: Předpokládaná věková struktura obyvatelstva ČR v roce 2010 (zdroj: 
http://www.czso.cz) 

 

Co se týče cizinců přicházejících do České republiky, jedná se převážně o přistěhovalce 

z východu – z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Polska. 



 

  35 
 
 

 Nezaměstnanost 

Současná situace v České republice je hodně ovlivněna finanční krizí, o které se zde 

později také zmíním. Souvisí to s různými negativními důsledky, mezi které patří i růst 

míry nezaměstnanosti. 

Vývoj nezaměstnanosti v ČR za poslední rok
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obrázek 4: Vývoj nezaměstnanosti v ČR za poslední rok (zdroj: http://www.mpsv.cz) 

 

Jak vyplývá s předchozího grafu, lze zjednodušeně říci, že v první polovině roku 

docházelo ke snižování míry nezaměstnanosti, jejíž hodnota byla v červnu pouhých pět 

procent. Od té doby se ale vývoj obrátil, začalo přibývat uchazečů o práci a ubývat 

volných pracovních míst. Toto je patrné především v listopadu, prosinci a nejvýrazněji 

v lednu. Zatím se nejedná o nějak výrazně kritickou hodnotu. Pro srovnání nejvyšší 

míra nezaměstnanosti za doby existence samostatné České republiky byla ve výši 10,9 

procent v únoru roku 2004. Nárůst míry nezaměstnanosti mezi prosincem loňského a 

lednem tohoto roku z 6 na 6,8 procent je však nejprudší v dějinách samostatné České 

republiky, což je silně negativní zjištění. O práci během ledna přišlo téměř 46 000 lidí a 

zároveň ubyla necelá čtvrtina volných pracovních míst.  

Vývoj situace na trhu práce v České republice rozhodně není pozitivní a klidný. V další 

části textu se pokusí analyzovat vývoj nezaměstnanosti v Ostravě. Jak lze vidět 

z následujícího obrázku, region severní Moravy patří k těm s vyšší mírou 

nezaměstnanosti, proto i konkrétní čísla jsou výše než celorepublikový průměr. 
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obrázek 5: Míra nezaměstnanosti v okresech ČR (zdroj: http://www.idnes.cz) 

 

Vývoj míry nezaměstnanosti v Ostravě za poslední rok podléhal dvěma trendům 

podobně jako v celé zemi. Ten první byl ve znamení zlepšující se situace. Do října 

loňského roku s menšími výkyvy přibývalo volných pracovních míst a snižoval se počet 

uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti se tak dostala až pod úroveň osmi procent, což 

je na tento region velmi solidní stav. Od října však začal působit opačný trend, 

přibývalo tedy uchazečů o práci a ubývalo volných pracovních míst. Alarmující však je 

především to, že rychlost růstu míry nezaměstnanosti jak v Ostravě, tak v celé zemi 

zrychluje. Mezi prosincem loňského roku a lednem letošního roku zde vzrostla o celé 

jedno procento. Shruba 1600 lidí zde přišlo v lednu o práci. Nyní se zde snaží sehnat 

zaměstnání asi 17 000 lidí a k dispozici je pouhých shruba 2000 volných pracovních 

míst. Situace je přesně znázorněna v následujícím grafu. Otázka je, jaký vývoj bude 

následovat. Očekává se další růst míry nezaměstnanosti, tento trend však nemůže 

pokračovat do nekonečna. Bude záležet na odolnosti podniků i lidí, na rychlosti, jak se 

dovedou vypořádat s následky hospodářské recese, a na tom, jak dlouho bude samotná 

recese trvat.   
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Vývoj nezaměstnanosti v Ostravě za poslední rok
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obrázek 6: Nezaměstnanost v Ostravě (leden 2008 - leden 2009) (zdroj: http://www.mpsv.cz) 

 

3.1.2. Legislativa 

Samozřejmostí je respektování a dodržování všech zákonů souvisejících se založením a 

výkonem našeho podnikání. Tyto zákony je také třeba pravidelně sledovat a flexibilně 

se přizpůsobovat jejich změnám. Nějaké výrazné legislativní změny týkající se našeho 

oboru podnikání se v nejbližších letech neočekávají, na druhou stranu všechny 

podnikatelské subjekty jsou ovlivněny změnami v daňových zákonech, které jsou v naší 

zemi poměrně časté. 

Bude také třeba respektovat dodržování různých jakostních a bezpečnostních předpisů 

v provozní činnosti, jako jsou například provoz solária, bazénu a podobných zařízení. 

Důrazně budeme dbát na hygienu a dodržovat nejpřísnější předpisy v této oblasti. 

Všichni zaměstnanci budou odborně vyškoleni o bezpečnosti práce. Zařízení budou 

splňovat certifikaci v souladu s předpisy Evropské unie. 

K legislativním faktorům je třeba také zařadit problematiku pojištění. V dnešní době je 

třeba myslet na různá hrozící nebezpečí, která se často objeví tam, kde bychom je 

nejméně čekali. Velmi lehce se může přihodit, že jakákoli zanedbaná drobnost v této 

oblasti může vyústit v existenční problémy firmy. Proto mám v úmyslu využít různé 

typy pojištění k eliminaci těchto rizik.   
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3.1.3. Ekonomické faktory 

Na úvod analýzy ekonomických faktorů je třeba se zmínit o globální finanční krizi, jejíž 

důsledky se dotýkají ekonomik po celém světě včetně té v České republice. 

 Finanční krize 

Současná finanční krize je důsledkem především dvou skutečností. První z nich je 

selhání kontrolních a řídících mechanismů na trhu s nemovitostmi v USA. Tou druhou 

je dluhová ekonomika, která až příliš patří k dnešnímu životnímu stylu. Prvopočátky 

krize sahají ještě do konce minulého století, kdy v euforii z velkého technologického 

rozvoje založeného především na rozvoji internetu docházelo k nadhodnocení 

technologických akcií. V roce 2000 však došlo k prudkému poklesu těchto akcií, do 

kterých do té doby investovala velká část amerických domácností. Pokles 

nadhodnocených akcií na „normální“ úroveň však znamenal nevyužití mnohých pracně 

vybudovaných kapacit internetových sítí. Mnoho investorů přišlo o peníze,  některé 

společnosti zbankrotovaly, byly omezeny investice do technologií, byli propouštěni 

zaměstnanci a začal oslabovat kurz dolaru. Americká ekonomika tak spěla do recese. Tu 

odvrátilo opatření americké centrální banky, když výrazně snížila úrokové sazby. To 

vlilo nové peníze do ekonomiky, což ji oživilo a odvrátilo hrozící recesi. Extrémní 

snížení úrokových sazeb na nízkou hodnotu však mělo i jiné důsledky. Lidé začali 

hojně využívat nákupu na úvěr. Výhodné byly jak nákupy různého spotřebního 

zboží, tak hypotéky. Právě hypotéky, zejména ty s pohyblivou mírou, přispěly k 

budoucím problémům pravděpodobně nejvíce. Levné hypotéky lákaly mnoho lidí 

k pořízení takového bydlení, na které by za normálních okolností neměli dostatek 

finančních prostředků. Chyba ale byla především v tom, že banky poskytující hypotéční 

úvěry nedostatečně prověřovaly své klienty, nezajímaly se v dostatečném rozsahu o 

jejich možnosti a schopnosti splácení. Bylo poskytováno co největší množství levných 

hypotéčních úvěrů, a to i hodně rizikovým klientům. Vznikla tak bublina, která by se 

dala definovat jako rozdíl mezi počtem „levných“ hypoték a počtem hypoték za 

„nomálních“ okolností, tedy počet domácností s hypotékou, kteří by si ji v daném 

rozsahu za normálních okolností nemohli dovolit.  Pokud by úroková sazba zůstala 

nízko, k hypoteční krizi by nemuselo dojít. Ekonomika levných peněz však po čtyřech 

letech skončila. V roce 2004 centrální banka začala zvyšovat extrémně nízké úrokové 
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sazby. Toto postupné zvyšování bylo ale poměrně výrazné, čímž se hodně prodražily i 

hypotéky a rizikové skupiny klientů hypotečních bank najednou neměli dostatek peněz 

na splácení. Banky jim tak musely zabavit nemovitost, kterou ručili a prodat ji, aby tak 

získaly potřebné finanční prostředky. Klientů neschopných splácet však bylo příliš 

mnoho, proto přibývalo i zabavených nemovitostí. Jejich nabídka převyšovala 

poptávku, což zapříčinilo prodej výrazně pod cenou. Prostředky z prodeje zabavených 

nemovitostí tak nemohly pokrýt ztráty některých bank, což vedlo k jejich bankrotu. 

Problémy amerického hypotečního trhu se během několika měsíců přelily do 

amerického finančního trhu a vzápětí zaplavily celý svět včetně České republiky.  

V dnešním globálně propojeném světě je Česká republika jako člen Evropské unie 

ekonomicky úzce spjata s eurozónou a ta zase s americkou ekonomikou. Důsledky krize 

se tedy nevyhnou ani České republice. Jak výrazně se u nás projeví, to je zatím těžké 

odhadovat. Podle mého názoru média krizi často zveličují, na druhou stranu ekonomové 

se snaží situaci spíše uklidňovat, aby nezavládla zbytečná panika. Pravda je asi někde 

uprostřed, já bych se přikláněl spíše k názoru většiny ekonomů, že krize by u nás 

nemusela mít nijak tragické důsledky. Nějakým oborům se ale rozhodně nevyhne a díky 

provázanosti ekonomiky ji může více či méně pocítit každý. Je tedy potřeba klást důraz 

na opatrnost a obezřetnost v hospodaření a na to, jak a kam investovat finanční 

prostředky. 

 HDP 

Aktuální vývoj hrubého domácího produktu v České republice je takový, že dochází 

k výraznému zpomalení jeho růstu. Je dokonce hodně pravděpodobné, že v prvním 

pololetí roku 2009 dojde k jeho poklesu – tedy k recesi. Podle konkrétních čísel 

z Českého statistického úřadu vzrostl v posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí 

produkt meziročně o jedno procento. V úhrnu za celý rok 2008 byl o tři a půl procenta 

vyšší než v roce 2007. 

Česká ekonomika se již zhruba od poloviny roku 2007 nachází v sestupné fázi 

hospodářského cyklu, což se v prvních třech loňských čtvrtletích projevovalo relativně 

mírným, avšak pokračujícím zpomalováním růstu HDP. Globální finanční krize 

vyvolala v celosvětovém měřítku nezanedbatelný pokles poptávky po zboží a službách. 

Pro výrazně exportně orientovanou českou ekonomiku z toho vyplývají podstatné 
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odbytové potíže, umocněné navíc opatrnějším přístupem komerčních bank k 

poskytování úvěrových produktů podnikatelské sféře i obyvatelstvu.  

Vývoj hrubého domácího produktu v České republice od roku 1996 je znázorněn na 

následujícím grafu. 

 

Vývoj HDP v ČR v %
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obrázek 7: Vývoj DPH v ČR (zdroj: http://www.czso.cz) 

 

 Inflace 

Následující obrázek znázorňuje vývoj míry inflace v České republice od roku 1994. 

Z grafu je patrné, že v minulém roce dosahoval tento ukazatel nejvyšších hodnot od 

roku 1998. Podle prognózy České národní banky by se však v průběhu roku 2009 měla 

inflace snižovat.  
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Vývoj míry inflace v ČR v %
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obrázek 8: Vývoj míry inflace v ČR (zdroj: http://www.czso.cz) 

 

 Kurz Kč 

Vývoj kurzu koruny by neměl bezprostředně ovlivňovat naše podnikání. Rozhodně je 

ale důležitou součástí ekonomiky a je tedy třeba jej alespoň stručně zmínit. V roce 

uplynulém roce 2008 se poměr kurzu koruny k jiným měnám dost výrazně měnil. V létě 

bylo možné koupit jedno euro za pouhých 23 korun. Od té doby ale koruna ztrácí a 

v únoru současného roku 2009 se dostala dokonce přes 29 korun za euro. V budoucnu 

se ale předpokládá opětné posilování koruny, jejíž kurz by se podle předpovědí 

odborníků mohl ustálit někde okolo hranice 25 korun za euro. Vše bude záviset na tom, 

jak se česká i světová ekonomika vypořádá s finanční krizí. 

3.1.4. Politické faktory 

I přes to, že v České republice nedávno došlo k pádu vlády, považuji aktuální politickou 

situaci u nás za relativně klidnou. Dalo by se říci, že zde v posledních volebních 

obdobích dochází ke střídání dvou nejsilnějších politických stran (ČSSD a ODS). Tyto 

silné volební strany však vždy musí být doplněny jinou stranou, což je v rozporu s 

vytvořením stabilních a akceschopných vlád. Neumožňuje to často vítězi voleb 

realizovat alespoň velkou část programu, který strana slíbila před volbami. Druhá věc 

je, že některé předvolební sliby vypadají už na první pohled přinejmenším podezřele. 
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Nyní se schyluje k předčasným volbám, které tedy ukáží, jaká ze stran má největší 

důvěru lidí tentokrát.  

3.1.5. Technologické faktory  

Základem úspěchu bude používání moderní zařízení a technologie. Jako v každém 

jiném oboru podnikání bude nutné sledovat trendy takovým způsobem, abychom měli 

nejlepší předpoklady k tomu být stále o krok před konkurencí. Bude tedy kladen velký 

důraz na celkovou vybavenost podniku, na kvalitu strojů a zařízení a na profesionální 

přístup zaměstnanců. 

Zdrojem informací o novinkách v našem oboru mohou být veletrhy, jako je třeba 

SPORT Life v Brně. V dnešní době internetu také není problém zjistit, co nového nabízí 

konkurence. I tím je možné se inspirovat.   

3.1.6. Vliv SLEPT analýzy na naše podnikání 

Vliv sociálních a ekonomických faktorů jsem se díky jejich souvislostem rozhodl 

shrnout v jediném odstavci. Tyto faktory jsou v současnosti hodně ovlivněny finanční 

krizí. Nicméně, pro obor našeho podnikání nemusí mít účinky krize negativní charakter. 

Vzhledem k rostoucí nezaměstnanosti jsou lidé ochotni pracovat i za menší plat, což 

nám může ušetřit mzdové náklady.  Lidé si navíc budou více než obvykle vážit své 

pracovní pozice. Budou se tak snažit do práce chodit co nejvíce a minimalizovat rizika 

onemocnění, kvůli kterým by v práci chyběli, což by při častějším výskytu mohlo vést 

třeba i ke ztrátě důvěry ze strany zaměstnavatele a k výpovědi. Jednodušeji řečeno, lidé 

budou chtít být výkonní, aby nebyli z práce vyhozeni. Jednou z metod minimalizace 

rizika onemocnění může být právě pravidelné cvičení a relaxace v našem wellness 

centru. Vliv legislativních faktorů považuji spíše za negativní. Samotný proces zahájení 

podnikání považuji za zbytečně zdlouhavý a složitý s celou řadou poplatků. Tento 

proces lze považovat za určitou bariéru vstupu na trh. Politické faktory na první pohled 

příliš velký vliv na naše podnikání nemají, ale mohou nás ovlivnit nepřímo. Mají velký 

vliv na legislativní faktory a ty potom na ekonomické. Vliv technologických faktorů 

také není zanedbatelný, bude důležité sledovat trendy a novinky v našem oboru.  
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3.2. Analýza odvětví 

3.2.1. Pojem wellness 

V současné době se z wellness stává nový trend a lze jej považovat za jeden 

z nejrychleji se rozvíjejících oborů pro následující desetiletí. Jsou různé způsoby, jak 

vysvětlit pojem wellness, obecně se jedná o péči o člověka, kdy cílem je jeho tělesné i 

duševní zdraví. Dalo by se říci, že je to širší pojem, než fitness, které může být součástí 

wellness. Jedná se o zdravý životní styl, tedy o to, aby si člověk dokázal najít cestu 

k tomu, aby se cítil v pohodě a dobře. Wellness by se dalo považovat i za metodu 

prevence před nemocemi. Dříve byli lidé přesvědčeni, že různé nemoci, únava a 

známky stárnutí jsou způsobeny především geneticky. Dnes již převažují názory, že 

zdravý styl života má větší váhu a důležitost, než nejrůznější genetické předpoklady. 

Realitou dnešní doby je bohužel život plný stresu, časové tísně a myšlenek na to, jak 

přežít den, ať už je konečně za námi. Pro naše vlastní dobro je třeba pokusit se tento 

přístup změnit a najít si čas na relaxaci a odreagovat se. S růstem životní úrovně se 

přístup lidí v tomto směru obrací k lepšímu, což potvrzuje, že wellness patří 

v současnosti k nejperspektivnějším oborům. 

3.2.2. Historie  

Wellness jako takové lze považovat za poměrně mladý obor. Jeho kořeny však sahají až 

do starověku. Archeologické vykopávky dokázaly, že například horké vířivé koupele 

využívali obyvatelé starověkého Egypta již někdy kolem roku 2000 před naším 

letopočtem. Nejblíže dnešnímu pojetí wellness bylo pravděpodobně antické Řecko. 

Ideál se skrýval pod pojmem kalokagathia, který lze vyložit ve smyslu krásy těla i duše, 

tedy stav fyzického zdraví a duševní pohody. Ideálem byl člověk vzdělaný, jenž dbal o 

své zdraví, a to i pomocí různých metod cvičení a relaxace. Tento ideál vystihuje i 

rčení, které se používá i v dnešní době. Latinsky zní „mens sana in corpore sano“ ,což 

znamená „ve zdravém těle zdravý duch“. Oblíbené a poměrně časté byly především 

lázně. Snad největší rozvoj lázní v historii se váže ke starověkému Římu, který do určité 

míry převzal kulturu Řecka. Právě odtud pochází pojem spa, což je anglické označení 

pro lázně a léčivé koupele. Jedná se o akronym ze slov "Sanus Per Aquam", což v 
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překladu znamená „léčit skrze vodu“. Římané v hojné míře využívali minerální a 

termální lázně dokonce pro účely společenského jednání. Stavěli velké lázně, kde mohla 

relaxovat třeba stovka lidí najednou, postavili systém akvaduktů, které přiváděly 

minerální vody ze vzdálenějších částí říše a ve vývoji vířivých bazénů dospěli k 

vyhřívaným bazénům, pod kterými za zatápělo, aby byla voda dostatečně teplá a otroci 

pomoci velkých fukarů vháněli do těchto bazénů bublinky pro relaxaci. Většina velkých 

lázní však byla bohužel v době pádu Římské říše zničena a vývoj se tak v podstatě 

zastavil. [12] 

3.2.3. Současnost 

Novodobá historie wellness je silně spjata s rozvojem fitness. K tomu došlo někdy 

v sedmdesátých a osmdesátýchle tech minulého století. Zpočátku šlo převážně o typ 

cvičení, které by se dalo považovat za předchůdce dnešního aerobiku, kdy stačilo pouze 

pronajmout tělocvičnu, donést magnetofon a pod vedením instruktora cvičit. Vedle 

tohoto cvičení se mohutně rozvíjelo posilování zaměřené na body building. Většinou se 

jednalo o cvičení s činkami a podomácky vyrobenými posilovacími stroji v levných 

skepních místnostech a podobně. Tím, jak se zvyšovaly potřeby zákazníků na kvalitu a 

dostupnost těchto zařízení, bylo třeba získávat prostředky pro jejich rozvoj. Důležitým 

krokem bylo zavedení klubového členství založené na principu pravidelných měsíčních 

či ročních příspěvků, z kterých plynuly provozovateli finanční prostředky potřebné pro 

další rozvoj. Ten pokračoval vznikem fitness paláců či domů, zaměřených pouze na 

fitness. Postupem času se však do popředí začala dostávat i vlna wellness. Fitness se tak 

dostával nejen ke klasickému aerobiku a posilování, ale věnuje se více relaxaci. [3] 

Dnešní přístup k fitness a wellness je ovlivněn celkovou změnou životního stylu. 

Souvisí i se zdravým stravováním a mentálním tréninkem. Tato kombinace tak vytváří 

současný trend zdravého stylu života. Fitness a wellness lze považovat za jednu z mála 

metod, jak bojovat proti stále se rozšiřujícím civilizačním chorobám. Moderní doba nám 

stále více ukazuje, že zdraví není tak samozřejmá věc a že je třeba se o zdraví 

pravidelně starat. Většina podniků již v dnešní době nevyžaduje klubové členství, 

fitness a wellness jsou tedy určeny pro všechny bez rozdílu a je na každém z nás, jaký 

postoj k tomuto problému zaujmeme.  
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3.3. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum by měl v dnešní době provádět každý subjekt působící na trhu, a 

to jak subjekt, který již na trhu působí, tak i začínající firma. Každý subjekt sice tuší, 

jaký by měl být jeho zákazník a co asi od nás očekává. Tyto domněnky však nemusí 

odpovídat realitě a právě proto je vhodné využít nějaký nástroj k získání potřebných 

informací. V literatuře [2] je uvedeno: „Podstatou marketingového výzkumu je 

poskytovat relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální informace, které napomáhají 

minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí. Výzkum také rozšiřuje znalosti o 

trhu, využívá se při distribuci, v oblasti reklamy, při vývoji produktu, stanovení ceny, 

výzkumu spotřebitele nebo konkurence.“[2] 

Existují dva způsoby získávání potřebných informací. První možností  je získat 

informace “přímo v terénu”, což se anglicky označuje jako field research. Druhou 

možností je způsob získávání informací “od stolu” (anglicky desk research), jejíž 

podstatou je zpracování informací již existujících dat z jiného výzkumu. Získávání dat 

přímo v terénu je finančně i časově náročnější. Na druhou stranu jsou ale získaná data 

přesnější.[2] 

Já jsem pro tento projekt zvolil metodu výzkumu přímo v terénu. Jednak jsem tuto 

metodu využil k důkladnému zmapování konkurence, která je také obsažena 

v analytické části této práce. Některé konkurenční podniky jsem navštívil jako zákazník, 

o některých jsem se informoval telefonicky, přes e-mail a z jejich internetových stránek. 

V úvahu jsem vzal také reference od mých známých, kteří mají s návštěvou 

konkurenčních podniků nějaké zkušenosti. Protože na Ostravsku se v podstatě 

nenachází plnohodnotný konkurent mého podnikatelského záměru, podrobil jsem 

výzkumu i některá wellness centra v Brně. Na základě interview s jednou ze 

zaměstnankyň jsem zjistil, že nejčastějšími návštěvníky wellness centra jsou převážně 

lidé s vyššími příjmy ve věku shruba mezi 25 – 45 lety, často to jsou sportovci, kteří 

wellness centrum využívají k regeneraci. Na základě těchto získaných informací jsem se 

rozhodl zaměřit se především na skupinu zákazníků s vyššími příjmy. Samozřejmě se 

ale pokusím v rámci maximálního využití wellness centra získat i ostatní zákazníky. 

K získání informací o struktuře zákaznického portfolia a dalších údajů jsem zvolil jednu 

z metod získávání primárních dat - dotazování. Po zvážení kladů a záporů různých typů 
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dotazovaní jsem zvolil dotazování písemné. Přesné znění dotazníku a podrobnosti 

včetně jeho vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č.1, 2, 3 a 4. V následujícím odstavci 

se budu věnovat analýze tohoto dotazníku a výsledků.    

3.3.1. Dotazník 

Písemný dotazník jsem sestavil tak, aby byl pro respondenty co nejjednodušší a aby jim 

zabral co nejméně času a neodradil je tak od jeho vyplnění. K jeho rozeslání jsem použil 

e-mail, což bylo pro mne i pro dotazované výhodné z hlediska nákladů i času. 

Relevantní data získaná z dotazníků pochází od 78 žen a 96 mužů, dohromady tedy od 

176 příslušníků různých věkových a příjmových skupin. Za relevantní data jsou 

považovány udáje z dotazníků, které mi byly vráceny a které zodpověděli lidé žijící na 

Ostravsku nebo poblíž. Data z dotazníku jsem získal od respondentů, které jsem rozdělil 

podle věku a příjmů do čtyř zákaznických skupin: 

 A: Studenti – 24 žen, 18 mužů 

 B: Pracující s nižšími příjmy – 18 žen, 19 mužů 

 C: Pracující s vyššími příjmy – 28 žen, 46 mužů 

 D: Důchodci -  14 žen, 9 mužů 

 

První tři otázky jsou rozřazovacího charakteru. Učelem první je rozlišit pohlaví, ve 

druhé otázce jde o rozdělení respondentů do určitých příjmových a věkových skupin, 

třetí otázka se týká místa bydliště. Dále jsem zpracovával jen ty dotazníky, které se 

vztahují k regionu Ostravska a okolí.  

Čtvrtá otázka se zabývala zkušeností s návštěvou nějakého wellness centra. Zjistil jsem, 

že pouze asi 39 procent dotázaných navštívilo někdy nějaké wellness centrum. Téměř 

dvě třetiny respondentů tedy nikdy nebyly v žádném wellness centru, což si myslím, že 

je šance pro nás, ukázat těmto potenciálním zákazníkům, o co přichází a nalákat jich co 

nejvíce právě k nám. 

Cílem páté až sedmé otázky bylo zjistit potenciální zájem o nové wellness centrum. Jen 

asi jedné čtvrtině dotázaných vyhovuje množství a kvalita wellness center v regionu. 

Vzhledem k tomu, že u této otázky nebyla možnost „nevím“, předpokládám, že jedinci, 
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kteří s wellness nepřišli zatím do styku, odpověděli, že množství a kvalita těchto center 

v regionu je dostačující. V šesté otázce se ptám na konkrétní zájem navštěvovat nové 

wellness centrum. Podle dotazníku by zde zájem určitě byl. Výsledek vyhodnocení této 

otázky je uveden v grafu níže. 

Zájem o nové wellness centrum v regionu

Ano
57%

Ne
31%

Neví
12%

Ano

Ne

Neví

 

obrázek 9: Zájem o nové wellness centrum v regionu dle výzkumu 

 

Ještě zajímavěji na mne zapůsobil výsledek vyhodnocení této otázky pro skupinu 

zákazníků s vyššími příjmy, které považuji za nejdůležitější. U této skupiny by nové 

wellness centrum uvítaly tři čtvrtiny potenciálních zákazníků. 

Zájem o nové wellness centrum v regionu 
(potenciální zákazníci s vyššími příjmy)

Ano
76%

Ne
16%

Neví
8%

Ano
Ne
Neví

 

obrázek 10: Zájem potenciálních zákazníků s vyššími příjmy o nové wellness centrum 
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Samozřejmě tyto výsledky je třeba brát s nadhledem, protože respondenti zatím neví, co 

přesně budeme nabízet. Je možné, že po dodání konkrétních informací by stejní 

respondenti odpovídali jinak.  

Sedmá otázka zjišťuje zájem dotazovaných ohledně informací o novém podniku. Zde 

jsem předpokládal vyšší procento zájmu, které se také potvrdilo výsledkem přes 

osmdesát procent. Zájem o informace byl vysoký ve všech kategoriích, u mužů i u žen.  

Otázky osm až deset se zabývají problémem vybavenosti centra. Nějakou představu o 

tom, co centrum bude nabízet, už mám, ale tyto myšlenky je třeba porovnat, případně 

upravit po získání údajů z dotazníkového šetření. Osmá otázka je jednou 

z nejdůležitějších. Jejím cílem je pomoci rozhodnout, jestli vytvořit pouze wellness 

centrum nebo jako jeho součást zřídit i fitness. Výsledek se jasně přiklání ke zřízení 

fitness centra. Pro jsou více než dvě třetiny respondentů (69%). Otázka devět se týká 

vybudování bazénu a jeho existence by byla také z velké části vnímána pozitivně 

(71%). V podobném poměru dopadl i výsledek výzkumu k zavedení posezení na nápoj 

(64%). Trochu mě překvapilo, že posezení by ocenilo méně lidí než bazén, na druhou 

stranu k posezení na nápoj slouží jiné druhy podniků. I tak ale jde o poměrně 

zanedbatelnou odchylku, kdy pro posezení jsou opět shruba dvě třetiny respondentů. 

Poslední část otázek je zaměřena obecně na získání informací ohledně ceny. Jedenáctá 

otázka se přímo ptá na ochotu respondentů připlatit si za luxusní prostředí. 

Ochota připlatit si za luxus

Ano
40%

Příležitostně
48%

Ne
12%

Ano
Příležitostně
Ne

 

obrázek 11: Ochota zákazníků připlatit za luxus 
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Jak vyplývá z grafu, největší skupina je ochotna připlatit si za luxus příležitostně. Sem 

patří respondenti všech kategorií. Běžně jsou logicky ochotni připlatit si především 

jedinci patřící do vyšších příjmových skupin (77%). 

Dvanáctá otázka se zabývá návštěvností a intervalem návštěv. Rozhodně pozitivním 

zjištěním je, že shruba dvě třetiny dotazovaných hodlají navštěvovat nové wellness 

centrum více než jednou měsíčně. Poslední dvě otázky se týkají konkrétních cen, jsou 

ale spíše orientační. Každý zákazník by samozřejmě chtěl platit co nejméně, proto jsem 

otázku položil spíše ve smyslu, kolik maximálně by byl ochoten zaplatit. Zde se 

odpovědi podle předpokladů liší dle příjmových kategorií. Při tvorbě cen vezmu získané 

údaje určitě v úvahu, ale vedle nich se budu řídit cenami konkurence a v neposlední 

řadě propočty nákladů a požadovanou ziskovostí. 

Díky dotazníku jsem získal zajímavá data ohledně povědomí o wellness v regionu, o 

případném zájmu lidí, o cenách a o požadované vybavenosti. Všechny tyto data však je 

třeba brát s nadhledem. U tohoto typu dotazníku bohužel nelze dohlédnout na pečlivost 

a pravdivost vyplnění, navíc zde vždy existuje riziko špatného porozumění otázek, i 

když jsem se snažil vše formulovat jednoznačně. Obecně jsem zjistil, že zájem o 

wellness v regionu je, zároveň zde působí i hodně lidí, kteří se s wellness dosud 

nesetkali, což by mohla být šance pro nás. Zákazníky by mělo pomoci přilákat i fitness 

centrum a bazén. Důležitým zjištěním je existence lidí, kteří si jsou ochotni připlatit za 

luxus a kvalitu.     
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3.4. Analýza konkurence 

Jedním z hlavních důvodů umístění nového relaxačního centra na Ostravsko bylo to, že 

zde na první pohled není mnoho konkurenčních podniků stejného zaměření. Nějaké zde 

ale přece jen sídlí. Tyto se pokusím shrnout a analyzovat na následujících řádcích. 

Některé jsem navštívil jako zákazník, informace jsem získal také po telefonických 

rozhovorech, přes e-mail a z internetových stránek společností. U konkurenčních 

podniků v oblasti jsem provedl SWOT analýzu, čímž jsem získal přehled o silých a 

slabých stránkách podniků, o jejich vnějších hrozbách a příležitostech. 

3.4.1. Hlavní konkurenti 

 Jan Maria hotel 

Jedná se o čtyřhvězdičkový hotel, jehož součástí je menší wellness centrum. Nejedná se 

tedy o podnik specializovaný na wellness, ale spíše o doplňkové služby hotelu. 

 Silné stránky 

Wellness je součástí hotelu, proto není zcela závislé na místních zákaznících díky 

častým návštěvám hotelových zákazníků. Má tak zaručenou stálou reklamu pro 

hotelové zákazníky. Celý hotel včetně wellness je nový s moderním vybavením. 

Komplex nabízí fitness, infra saunu, solárium, perličkovou koupel a na objednávku 

masáže. Hotel má taky pěkné internetové stránky, které mohou přilákat zákazníky. 

Silnou stránkou je i výhodná poloha hotelu v tichém prostředí Slezské Ostravy nedaleko 

centra města. Dalším kladem je neomezená otevírací doba. Vstup do wellness je přes 

recepci, která je otevřena 24 hodin denně. 

 Slabé stránky 

Jde zřetelně poznat, že wellness zde představuje primárně doplňkové služby pro 

hotelové hosty. Úroveň služeb tedy není na tak vysoké úrovni. Chybí zde například 

trenér, který by poradil, jak správně cvičit. Wellness centrum na mě působilo lehce 

stísněným dojmem, proto za slabou stránku považuji malou prostornost a nedostačující 

velikost tohoto centra. 
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 Příležitosti 

Musím uznat, že z návštěvy tohoto centra jsem měl obecně dobrý pocit. Pokud tedy 

mají takovýto pocit i hoteloví hosté, mohou tak doporučit hotel svým známým. Hotel 

tak při udržování vysokého standardu služeb může získávat nové potenciální zákazníky 

i bez vynaložení prostředků na reklamu. Noví hoteloví zákazníci jsou příležitostí 

zároveň i pro wellness. Za podmínky úspěšného fungování by mohla firma v budoucnu 

založit pobočku nebo síť poboček i v jiných městech. 

 Hrozby 

Největší hrozby vychází z toho, že na wellness jako součást komplexu není kladen 

takový důraz. To se odráží i v kvalitě. Pokud by v Ostravě vzniklo centrum 

s kvalitnějšími službami, což není vyloučeno, mohla by firma ztratit mnoho svých 

zákazníků  

 Hotel Maria 

Tříhvězdičkový hotel v historické budově v centru Ostravy. Stejně jako v předchozím 

případě zde wellness představuje doplňkovou službu hotelu. V tomto případě se nebudu 

pouštět do plnohodnotné SWOT analýzy, protože bych zde opakoval hodně zjištění 

od prvního konkurenta. 

Pokud bych měl dvě zmíněné hotelové wellness srovnat, hotel Jan Maria na mě 

zapůsobil lepším dojmem. Wellness v hotelu Maria je rozlohou ještě menší než 

v prvním hotelu. To je pravděpodobně způsobeno polohou v centru, je zde zřejmá snaha 

maximálního využití malého prostoru, což ale nemusí být vždy pozitivní. Na rozdíl od 

prvního hotelu zde chybí fitness a solárium. Na druhou stranu je zde širší nabídka 

masáží a koupelí, což značí maximální zaměření tohoto centra na relaxaci. Otevírací 

doba wellness je sice od 10 do 22 hodin, ale s vyjímkou veřejného saunování je nutné se 

předem objednat. Hotel má sice své vlastní malé parkoviště, ale to je podle mého názoru 

nedostačující. Pokud zákazník přijede autem a nebude mít jistotu bezproblémového 

zaparkování, nemusí se sem už vrátit. Proto myslím, že poloha v centru města pro 

wellness nemusí být ideální volbou.  
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 Fitness Gym Frapp 

Tento podnik představuje zase úplně něco jiného než ty předchozí. Základem je 

zaměření především na různé sportovní aktivity. Důležité je také, že součástí areálu je 

velký plavecký bazén. 

 Silné stránky 

Jedná se o firmu s největšími zkušenostmi s tímto oborem v regionu. Firma vznikla 

začátkem devadesátých let minulého století a byla vůbec první, komu se zde povedlo 

realizovat podobný záměr. Proto má dobré jméno a stálou zákaznickou základnu, a to i 

z řad vrcholových sportovců a sportovních týmů. Poskytuje široký sortiment služeb se 

zaměřením na sportovní aktivity. Nabízí velkou moderně vybavenou posilovnu, kde se 

vedle řady posilovacích strojů nachází také kardiozóna s běžícími pásy, steppery a 

stacionárními koly. Centrum disponuje také sálem na cvičení, který je vybaven 

zrcadlovou stěnou, baletním zábradlím, profesionálním ozvučením a nářadím. V tomto 

sále jsou pořádány různé kurzy a programy od těch jednoduchých se zdravotním 

zaměřením po různé náročné a moderní typy cvičení, jako je Spinning, Tae-Bo, Fitbox a 

Power Joga. Nabízeny jsou také různé druhy poradenství týkající se diagnostické, 

dietologické a trenérské činnosti. Perspektivní službou jsou také programy pro 

manažery.  

Pro mou práci je však důležitá především úroveň wellness. To tvoří vedle fitness a 

bazénu druhou ze tří hlavních částí tohoto areálu. Největším jejím pozitivem je 

koncentrace na stejném místě jako nabízené sportovní služby. Většina zákazníků fitness 

pravděpodobně nebude hledat wellness na jiném místě Ostravy, když je v tomto centru 

vše pohromadě. Wellness nabízí saunu, masáže a solárium. Je nutno také zmínit 

padesátimetrový plavecký bazén, který sice není vyloženě součástí wellness, ale 

rozhodně sem láka hodně lidí. 

 Slabé stránky 

V případě tohoto podniku jsem u wellness získal pocit, jako by zde nebyla příliš velká 

snaha zaujmout zákazníka. Je až příliš vidět, že se jedná pouze o doplňkové služby 

fitcentra. Toto centrum na mě nepůsobilo dobře už jen kvůli své celkové velikosti a 

malému důrazu na detail. Návštěva wellness by měla člověku přinést dobrý pocit 
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z kvalitního odpočinku a relaxace, z jedinečnosti a krásy příjemného prostředí. Takový 

pocit jsem zde nezískal. Nevýhodou může být také umístění v lokalitě dále od centra 

města - v části Ostrava – Poruba. Tomuto bych ale nepřikládal velký význam, díky 

dlouholetému fungování areálu se sem lidé naučili jezdit i ze vzdálenějších částí 

Ostravy a jejího okolí.  

 Příležitosti 

Wellness má v tomto podniku určitě velké rezervy. Nějaké služby sice nabízeny jsou, 

ale rozhodně by bylo možné je do budoucna zlepšit a rozvíjet. V případě přestavby, 

modernizace a celkového zatraktivnění místního wellness centra by bylo možné nalákat 

sem i zákazníky s vyššími příjmy, kterých sem dosud mnoho nechodí. 

 Hrozby 

Podnik má díky své tradici jistotu stálých zákazníků. Musí ale neustále dbát na 

zkvalitňování poskytovaných služeb a modernizaci vybavení. V případě vybudování 

konkurenčního luxusnějšího wellness centra s posilovnou v regionu by pravděpodobně 

část zákazníků s lepšími příjmy přešla ke konkurenci. Úroveň fitness je zde vysoká, ale 

o to zřetelnější jsou nedostatky ve wellness.  

 IP Studio zdraví 

IP studio se skládá ze dvou poboček v Ostravě a Opavě. Obě pobočky mají charakter 

relaxačního centra s tím, že ta opavská je zaměřena především na masáže a ostravská 

obecně na relaxování. Nabízí tedy více typů relaxačních činností včetně masáží, proto 

se tedy budu zabývat analýzou ostravské pobočky.  

 Silné stránky 

Tato společnost je zaměřena především na léčebný tělocvik a celkovou regeneraci. 

Představuje tedy opět něco jiného než výše zmínění konkurenti. Dalo by se i 

konstatovat, že se jedná o rehabilitační středisko. Nabízí celou řadu relaxačních 

produktů, ve kterých se nezkušený zákazník může lehce ztratit. Pro tyto případy jsou 

k dispozici pracovníci centra, kteří mohou doporučit vhodnou relaxační proceduru. 

 Je tu asi největší výběr masáží v regionu. Nabízeny jsou různé druhy masáží 

zdravotních, sportovních a lymfatických. Dále jak masáže dospělých jedinců, tak i 
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speciální masáže dětí, kojenců a těhotných žen. Další specialitou jsou masáže reflexní, 

čínské tlakové a baňkování, což je doplňková metoda klasických masáží.  

Centrum se zabývá také fyzioterapií. K dispozici je infrasauna a rekondiční stoly. Lze si 

vybrat také z několika druhů koupelí. Nejvíce mě zaujaly vinné koupele, které toto 

centrum nabízí jako jedno z prvních v České republice. Vedle těch je možné absolvovat 

perličkové, bylinné a detoxikační koupele. 

 Slabé stránky 

Negativem je umístění centra v ne příliš atraktivně vypadajícím nákupním středisku 

vybudovaném v době socialismu. Tato budova ve mne vyvolala pocit podobný tomu, 

jako bych šel k zubaři a ne relaxovat. Tento pocit je určitě hodně subjektivní, ne každý 

by ho asi měl. Domnívám se ale, že první vizuální kontakt s relaxačním centrem by měl 

v člověku vzbudit lepší dojmy a pocity. Celkový pocit z návštěvy centra se s nadsázkou 

řečeno blíží spíše návštěvě nemocnice než relaxačního centra. 

Vzdálenost od centra města je největší z analyzovaných subjektů. Poloha v okrajové 

části Ostravy na druhou stranu znamená větší klid a bezproblémovou dostupnost autem. 

Nedaleko leží autobusová zastávka městské hromadné dopravy, takže není problém 

dostat se sem ani z centra. Trvá to ale delší dobu, což může některé zákazníky odradit. 

Poloha střediska má tedy své klady i zápory. 

 Příležitosti a hrozby 

Příležitosti a hrozby se pokusím spojit do jednoho odstavce vzhledem k jejich těsné 

souvislosti. Znovu se zde vrátím k mému dojmu z celého střediska. Pokud by podnik 

investoval do obnovy vzhledu budovy, celé relaxační centrum by si tím vylepšilo svoji 

image a bylo by jednodušší přilákat i nové zákazníky s vyššími příjmy, kterých zde 

dosud mnoho není. Hrozbou je potenciální ztráta těchto zákazníků s vyššími příjmy, 

které firma již získala. Pokud by se objevil konkurent nabízející podobné služby a 

působící luxusnějším dojmem, pravděpodobně by společnost o část svých zákazníků 

přišla. Svým charakterem blížícím se zdravotnickému zařízení je zde riziko ztráty 

většiny svých wellness zákazníků.   
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 Wellnessa 

Pravděpodobně jediný plnohodnotnější konkurent zamýšleného podnikatelského 

záměru. Už sám název napovídá, že podnik se vyloženě specializuje  na wellness. 

Tomuto podniku se tedy budu věnovat podrobněji. Musím přiznat, že první dojem 

z tohoto relaxačního centra byl hodně pozitivní, ale zjisti jsem, že i toto centrum má své 

nedostatky.  

 Silné stránky 

Silnou stránkou podniku je právě specializace v oboru wellness. Nabízí široké spektrum 

služeb na velmi kvalitní úrovni. Lze si vybrat z celé řady různých typů masáží, koupelí 

a zábalů. Nechybí ani sauna a solárium. Pozitivem je i vhodná poloha nedaleko od 

centra města, poblíž se nachází autobusová zastávka městské hromadné dopravy a 

k dispozici je také poměrně velké parkoviště. Wellnessa má i kvalitně zpracované 

internetové stránky. Jejich vzhled může každý vnímat jinak, nicméně na mě působí 

velmi dobře, a to zejména díky jejich příjemnému designu a množství pěkných 

fotografií.   

 Slabé stránky 

Celé relaxační centrum je úzce zaměřeno na wellness. Chybí možnosti fitness, cvičení, 

protahování a vůbec jakéhokoli sportovního vyžití. Je tedy zaměřeno jen na určitou 

poměrně úzkou cílovou skupinu zákazníků. Navíc mi přijde hodně malé, z návštěvy 

člověk může získat pocit, že je až moc středem pozornosti, což ne každý ocení. 

 Příležitosti 

V tomto případě se zde nabízí rozšíření centra o fitness, spinning či jiné možnosti 

sportovního vyžití. Takové rozšíření by mohlo přivést hodně nových zákazníků. Na 

druhou stranu, ale příliš není kam rozšiřovat. 

 Hrozby 

Jak již jsem zmínil výše, hlavním nedostatkem je podle mého názoru nepřítomnost 

zařízení na sportovní vyžití. Lidé často považují fitness a wellness za aktivity, které 

spolu úzce souvisejí. Proto pokud se člověk navštěvující fitness bude chtít po 

sportovním výkonu uvolnit a regenerovat, dá určitě přednost centru, kde najde vše 
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pohromadě. Za velkou hrozbu pro tento podnik považuji především vstup konkurenta na 

trh, ať už půjde o nás či někoho jiného. 

3.4.2. Shrnutí analýzy konkurence 

Výše uvedených pět firem představuje hlavní konkurenty v oboru, ve kterém sestavuji 

podnikatelský záměr. U všech subjektů jsem díky provedení SWOT analýzy objevil 

pozitiva i negativa. Dalo by se říci, že každý subjekt je zaměřen na wellness různým 

způsobem, tedy každý je zaměřen na jinou cílovou skupinu zákazníků.  

U hotelů se jedná vesměs o doplňkové služby, wellness zde tedy není prioritou, což se 

projevuje v omezené velikosti center a v omezené nabídce poskytovaných služeb.  

Druhou skupinou jsou fitness centra. I těch je v Ostravě třeba ve srovnání s Brnem 

méně. Ty, co se zde nachází, jsou zaměřeny spíše na bodybuilding, což může na zdraví 

člověka přinést více škody než užitku. Tyto fitness centra vůbec neobsahují část týkající 

se wellness. V regionu jsem objevil jen jedno středisko, kde je viditelná snaha zkloubit 

fitness a wellness nějakým způsobem dohromady. Z analýzy tohoto střediska ale 

vyplynulo, že fitness je zde přece jen prioritou a wellness má opět pouze charakter 

doplňkové služby. Pozitivem je koncentrace fitness a wellness na jednom místě, 

negativem je ne příliš luxusní úroveň wellness. 

Třetí skupinou jsou relaxační centra s charakterem zdravotních středisek. Tato centra 

jsou zaměřena především na rehabilitace, masáže, koupele a jiné léčivé metody. I těchto 

středisek tu není mnoho, objevil jsem pouze dvě malá a jedno poměrně velké, dobře 

fungující středisko, kterému jsem tedy analyzoval. Jeho silnou stránkou je široká 

nabídka a kvalita poskytovaných služeb. Lze si vybrat například z největšího sortimentu 

masáží v regionu. Slabou stránkou je úzké zaměření na služby mající zdravotnický 

charakter a zastaralý vzhled budovy střediska. 

Na závěr shrnutí analýzy konkurence jsem si nechal podnik Wellnessa, který ve mne 

zanechal asi nejlepší dojem z analyzovaných subjektů. Nabízí relaxační centrum 

luxusnějšího charakteru v příjemném prostředí.  Jedná se pravděpobně o největšího 

konkurenta mého záměru. Nevýhodou ale je úplná absence fitness či jakékoli jiné 

sportovní aktivity, tedy úzké zaměření pouze na wellness a dle mého názorů 

nedostatečná velikost centra. 
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Díky analýze konkurence jsem si mimo jiné uvědomil, že každý náš konkurent je 

zaměřen na jiný segment trhu. Informace z této analýzy použiji jako podklad pro 

sestavení základních bodů podnikové strategie. Její podstatou bude nabídka vyvážené 

kombinace služeb a produktů, které většinou nabízejí i naši konkurenti. Žádný 

z konkurentů však nenabízí služby v takovém rozsahu a takovým způsobem, jako má 

v úmyslu naše centrum. Konkrétní filosofii podniku a sortiment nabízených produktů a 

služeb uvedu v návrhové části práce. 
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3.5. Segmentace a výběr cílového trhu 

Nepovažuji za reálné oslovit a zaujmout novým podnikatelským záměrem celý trh. 

Proto je třeba trh rozdělit na menší části a z těch pak vybrat cílový segment trhu. 

Takové rozdělení je možné pomocí různých postupů, pohledů a kritérií. Příkladem 

můžou být kritéria geografická, psychologická či sociální a demografická. 

Základní rozdělení zákazníků by mohlo být podle pohlaví, ale tomuto nepřikládám 

velkou důležitost, předpokládám, že wellness centrum budou navštěvovat jak ženy, tak i 

muži.  

Další rozdělení je možné podle věku potenciálních zákazníků, které tak lze dělit na 

zákazníky v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku. Jiný pohled na 

toto dělení může být na děti, studenty, pracující a důchodce. Možné je i dělení do 

konkrétních věkových skupin dle počtu let. Vzhledem k segmentaci podle věku 

zákazníků již nepočítám, že bych zaujal všechny skupiny. V první řadě se budu snažit 

získat zákazníky pracující, především kvůli finanční stránce. Samozřejmě se ale budu 

snažit oslovit též studenty pomocí určitých slevových programů. Získání studentů by se 

dalo považovat za investici do budoucna. Pokud si k nám zvyknout chodit, mohou 

v tom pokračovat i v budoucnu, kdy již budou patřit mezi pracující, z čehož můžeme 

více profitovat. Děti nebudou naší cílovou skupinou, zvažuji pouze možnost nějakého 

programu pro maminky s dětmi, jako je například plavání malých dětí. Lidé staršího 

věku k nám samozřejmě budou moci chodit také. Samozřejmě beru v úvahu skutečnost, 

že populace České republiky stárne, což znamená, že tento zákaznický segment se 

zvětšuje. Především z finančních důvodů a kvůli image podniku však důchodci nebudou 

hlavní cílovou skupinou zákazníků. Poskytované služby se pokusím nasměrovat tak, 

abychom zaujali pouze tu majetnější část tohoto segmentu. 

Důležitým kritériem pro segmentaci je příjem zákazníků. Tímto rozdělením jsem se již 

pokusil zabývat v dotazníku. Opět zde je více možností, jak zákazníky dle příjmu 

rozdělit. Ať už to je podle konkrétních čísel, podle typu zaměstnání a podobně. 

V dotazníku jsem dle kritéria výše příjmu trh rozdělil na čtyři části – studenti, pracující 

s nižšími příjmy, pracující s vyššími příjmy a důchodci. Toto rozdělení ale rozhodně 

nepovažuji za dokonalé a úplné, protože  existují i bohatí důchodci a také bohatý 

student nemusí být úplnou výjímkou, ať už díky práci, kterou vykonává při studiu nebo 
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díky rodičům. Obecně ale budeme tedy usilovat o získání zákazníků s vyššími příjmy, 

které se pokusíme nalákat na luxusní charakter podniku. 

Dalším kritériem pro segmentaci může být vzdělání. Zde lze lidi rozdělit podle stupně 

dosaženého vzdělání, tedy na vzdělání základní, středoškolské a vysokoškolské. 

Jednotlivé skupiny se potom dají dělit podrobněji. Jiným způsobem segmentace je 

například podle vystudovaného oboru, kdy může rozlišit obory technické, přírodní či 

humanitní. Pro navštěvování našeho wellness centra však stupeň ani obor studia není 

důležitý. 

Z geografického hlediska se hodlám zaměřit, jak již bylo uvedeno, na oblast Ostravska a 

okolí a na lidi, kteří tuto oblast navštíví buď pracovně nebo jako turisté.  

Z psychologického hlediska lze zákazníky rozdělit například do kategorií podle 

náchylnosti ke slevovým programům, podle stupně loajality k podniku, podle ochoty 

vyzkoušet neznámý podnik a podobně.  

3.5.1. Umístění 

Jak již jsem uvedl v teoretické části, vedle segmentace a targetingu je třeba zmínit i třetí 

důležitou část tvorby marketingové strategie. Tato část se skrývá pod anglickým 

názvem positioning (umístění). Nejedná se o výběr fyzické lokality nebo místa, jak by 

se mohlo zdát, ale o to, jaké imaginární místo bude náš podnik a poskytované služby 

zabírat v myslích zákazníků. Jak tedy bude náš podnik vnímán navenek. Toto umístění 

není možné našim zákazníkům přímo určit, každý spotřebitel si pomyslnou pozici pro 

naši značku vytvoří sám. Naší snahou tedy bude působit na potenciální zákazníky 

různými souvisejícími faktory, kterými mohou být kvalita, cena, reklama, image a jiné.  

Positioning může být chápan také relativně, jako pozice na trhu vzhledem ke 

konkurenci. V této oblasti se dle mého názoru objevuje velká příležitost pro umístění 

naší nové firmy na předních příčkách daného trhu. Nejprve je však třeba důkladně 

analyzovat konkurenci, čímž se zabývá další část této práce. 
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4. Návrh nového wellness centra 

4.1. Založení společnosti 

Každý podnikatel v České republice je povinnen řídit se obchodním zákoníkem a jinými 

právními předpisy. Já jsem jako právní formu pro svůj podnikatelský záměr zvolil 

společnost s ručením omezením. Tento typ společnosti lze považovat za jeden 

z nejjednodušších typů obchodní společnosti. Její výhoda spočívá v omezeném ručení 

za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě minimálního základního kapitálu a 

menší administrativní náročnosti než u jiných typů společnosti. Níže uvádím některé 

základní charakteristiky dle Obchodního zákoníku.  

 Typ společnosti: kapitálová 

 Počet společníků: 1 – 50 

 Minimální základní kapitál: 200 000,-Kč 

 Minimální vklad společníka: 20 000,-Kč 

 Ručení: společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech 

společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku 

 

Přestože společnost s ručením omezením patří mezi jednodušší typy společností, její 

založení je poměrně zdlouhavý proces. Založení musí obsahovat tyto úkony: 

 uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu ( při založení jediným 

společníkem se jedná o zakladatelskou listinu) 
 složení základního kapitálu společnosti, nebo jeho části 

 získání živnostenských oprávnění (do 15 dnů od správného ohlášení) 

 vznik - zápis společnosti do obchodního rejstříku (návrh do 90 dnů od založení) 

 registrace společnosti u finančního úřadu (do 30 dnů od vzniku). 

 

Společnost s ručením omezením založí dva společníci, jejichž vklady budou u každého 

100 000 Kč. Základní kapitál 200 000,- Kč bude splacen v plné výši před zápisem do 

obchodního rejstříku. Níže uvádím základní dosud známé údaje o společnosti. 
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Obchodní firma: Illusions s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

- masérské, rekondiční a regenerační služby 

- reklamní činnost a marketing 

- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- hostinská činnost 

- provozování solárií 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici 

Společnící: 2 – oba jsou i jednatelé společnosti 

Vklad: 2 x 100 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl u každého: 50 % 

 

4.1.1. Náklady spojené se založením společnosti: 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Administrativní poplatky: 3000,- Kč (Notářský zápis zakladatelské listiny) 

 1000,- Kč (Vydání živnostenských oprávnění) 

 5000,- Kč (Zápis do obchodního rejstříku) 

Administrativní poplatky celkem: 9 000,- Kč 
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4.2. Produkt 

Základním produktem, který budeme nabízet, je poskytování služeb založených na 

aktivním i pasivním odpočinku. Půjde tedy o různé typy relaxování, pohybu a 

regenerace. Tyto služby budou k dispozici za asistence odborníků v oboru péče o tělo. 

Hlavní filozofií podniku bude pohoda a zdravý životní styl. Budeme také dbát o luxusní 

charakter prostředí, jehož základem bude čistota. Samozřejmostí bude profesionální 

jednání se zákazníky, příjemný a vstřícný personál. Cílem tedy bude vytvořit ideální 

podmínky pro co nejpříjemnější relaxaci. 

4.2.1. Části wellness centra 

Centrum bude tvořeno následujícími částmi: 

 Wellness (bazén, finská sauna, mentolová lázeň) 

 Fitness 

 Masáže 

 Solárium 

 Whirlpool 

 

Zónu wellness považuji za hlavní lákadlo centra. Bude se skládat ze dvou hlavních 

částí. První bude bazén na plavání a relaxaci. Nepůjde o klasický plavecký bazén, spíše 

o menší typ, kde sice bude možné plavat, ale především relaxovat. Bazén bude 

v příjemném prostředí, okolo bazénu budou k dispozici lehátka k odpočinku. Druhá část 

wellness bude zaměřena na relaxaci teplem. Sem bude patřit finská sauna, což je 

v podstatě taková oblíbená klasika v saunování, která dodá energii a odbourá stres. 

Poslední částí wellness bude mentolová lázeň. Ta nabídne zákazníkům příjemné 

posezení v teplém a vlhkém prostředí s vyhřívanými stěnami. Toto prostředí spolu 

s párou a výtažky s lístků máty peprné pozitivně působí na plíce, pročistí dýchací cesty 

a uvolňuje póry pokožky. Prioritou bude kvalita a hezké prostředí oživené vhodným 

osvětlením, které plánuji vytvořit spoluprácí s některou se specializovaných firem.  

Dlouhou dobu jsem se rozhodoval, jestli je vhodné založit v centru také fitness zónu. Již 

od začátku jsem byl této verzi mírně nakloněn. Rozhodnutí mimo jiné pomohl i 
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výsledek dotazníku, kdy se více než dvě třetiny respondentů vyjádřilo ve prospěch 

zřízení fitness. Snahou bude vytvořit kvalitní klimatizovanou fitness zónu spíše menší 

rozlohy, ale zase ne příliš, aby se v něm návštěvníci necítili stísněně. Pro každé 

stanoviště bude tedy vytvořen dostatek prostoru. Vedle klasických posilovacích strojů 

na všechny části těla bude součástí fitness též kardiozóna s běhacími pásy, rotopedy a 

tzv. steppery. Každý návštěvník si bude moci nechat sestavit vhodný cvičební program 

a cvičit tak pod dozorem odborného trenéra.  Tito trenéři i celá fitness zóna budou 

orientováni především na oblast fyziofitness (nikoli bodybuilding). Jedná se o zdravější 

pojetí cvičení, které dbá na základní zásady fyzioterapie a ve kterém tedy jde o to, 

zbavit se bolesti, vytvarovat postavu, cítit se dobře a být zdravý. Základem spokojenosti 

bude individuální přístup ke každému s návštěvníků centra. Zájemci mohou využít i 

našeho poradenství v oblasti výživy, různých programů redukčních, kondičních či 

regeneračních. 

Nezbytnou součástí centra budou také masáže. Zde bude opět kladen důraz na příjemné 

prostředí. Místnosti budou vhodně osvětlené a provoněné. Příjemný pocit s masáže 

vykonávané profesionálními maséry bude umocněn jemnou relaxační hudbou. V centru 

umístím dvě masážní místnosti, což umožní například páru, který se rozhodne strávit 

v centru večer, prodělat tuto masáž současně. 

Do nového wellness centra umístím také solárium. Názory na účinky solárií na zdraví 

člověka se často rozchází. Já jsem si při tomto pojmu dříve představil nadměrně 

opáleného člověka, který mi zdravého jedince připomínal jen vzdáleně. Později jsem ale 

změnil názor. Solárium ve vhodném množství může mít celou řadu pozitivních účinků, 

jako jsou podpora nervového a imunitního systému nebo třeba prevence proti depresím 

z nedostatku světla a tepla v zimním období. Samozřejmě, solárium může mít i 

negativní účinky v případě přehnaných a příliš častých dávek. Hodně lidí však neví, že 

solária jsou bezpečnější než sluneční záření. Díky filtrům neobsahují typ škodlivého 

slunečního záření, které se ze slunce na zem dostává díky ozonové díře. U většiny 

solárií, stejně tak i u našeho, se o jeho provoz stará vyškolený personál, s kterým je 

možné konzultovat podrobnosti návštěv solária, jako jsou optimální délka pobytu, 

intervaly návštěv či vhodné ochranné prostředky.  
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Specialitou nového centra bude privátní vířivý bazén, pro který se u nás vžil anglický 

název whirlpool. Ten návštěvníkům nabídne vyzkoušet příznivé účinky hydromasáží ve 

vodě, která dosahuje tělesné teploty. Whirlpool bude opět v pěkném a ozvučeném 

prostředí. Půjde asi o nejluxusnější část wellness centra. Návštěvnící si budou moci 

pronajmout whirlpool jen pro sebe a nebýt tak rušeni. K maximální pohodě pomůže 

občerstvení, kterým mohou být třeba i různá vína včetně šampaňského. 

Vedle těchto základních služeb wellness centra budou k dispozici i některé služby 

doplňkové. Součástí centra bude recepce s příjemnou obsluhou. Po cvičení či saunování 

bude v blízkosti recepce k dispozici posezení, kde bude možné doplnit tekutiny nebo 

třeba probrat dojmy z relaxování u kávy. V nabídce bude také možnost zakoupení 

solární kosmetiky a doplňků výživy dle doporučení trenérů. Poradit však budou moci i 

recepční, které budou v tomto oboru kvalitně vyškoleny. Samozřejmostí centra budou 

oddělené sprchy a šatny pro muže i ženy. Veškeré věci návštěvníci mohou umístit do 

bezpečnostních skříněk. Jak již jsem zmínil výše, budeme nabízet také různé typy 

poradenství. Na dotazy a prosby se budou těšit vyškolení odborníci. 

4.2.2. Denní rozpis zákazníků 

Otevírací doba wellness centra bude každý den v týdnu od 9 do 22 hodin. V pracovní 

dny se první polovinu naší otevírací doby soustředíme na jinou cílovou skupinu než 

odpoledne a večer. Vzhledem k tomu, že většina výdělečně činných v tuto dobu pracuje, 

musíme najít pro první polovinu naší otevírací doby odlišnou cílovou skupinu 

zákazníků. Určitě bychom sem mohli zařadit výdělečně činné s volnou pracovní dobou, 

což mohou být různí manažeři, podnikatelé a lidé, kteří chodí do práce odpoledne a na 

noc. Jinou možností jsou majetnější důchodci, i s těmi je potřeba počítat, ale také se 

nejedná o hlavní cílovou skupinu. Další potenciální skupinou mohou být ženy 

v domácnosti nebo na mateřské dovolené, popřípadě maminky či tatínci s malými 

dětmi. Právě pro ty zde bude pořádán kurz „plavání s dětmi“, kde se malé děti za 

pomoci rodičů a asistence instruktorky seznámí s plaváním. Tento typ plavání začíná 

být poměrně hodně rozšířen a co mohu pozorovat i z návštěv některých brněnských 

sportovních center, těší se velkému zájmu. Asi poslední, ale jednou z nejdůležitějších 

zákaznických skupin pro dopoledne budou studenti. Většina studentů vysokých škol je 
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nucena přivydělávat si nějakým způsobem na živobytí. Získávají tak finanční 

prostředky a důkladněji zvažují, jak trávit svůj volný čas, za co peníze utratit. Fitness a 

wellness jsou v současnosti součástí životního stylu většiny mladých lidí, proto počítám 

se zájmem ze strany této zákaznické skupiny. Škola i různé studentské práce a brigády 

bývají dost často v poměrně netypickou dobu, někdy i nepravidelně, proto studenti mají 

dost často volno právě v první části dne. I když si studenti často přivydělávají, nedá se 

říci, že by měli peněz zrovna nadbytek, aspoň ve většině případů. Proto se studenty do 

našeho wellness centra pokusím nalákat na zvýhodněné ceny při předložení průkazu 

studenta. Zvýhodněné ceny pro studenty lze chápat také jako investici do budoucna. 

Stejně jako například u bank, kde jsou studentská konta zatížena minimem poplatků, 

někdy dokonce i bonusy, kdy hlavním cílem je získat klienty na svou stranu už ve věku 

studenta s tím, že si na danou banku zvykne a zůstane jejím klientem i v budoucnu. 

Tento přístup je podobný i v našem wellness centru. Jedním z cílů bude naučit mládež 

vnímat wellness jako nezbytnou součást života tak, aby si zvykli sem chodit i jako 

výdělečně činní. Právě výdělečně činní a především jejich podskupina s vyššími přímy 

budou naši hlavní cílovou zákaznickou skupinou. Předpokládám, že centrum budou 

navštěvovat především později odpoledne a večer, kdy budou mít za sebou náročný 

pracovní den. Důležitým faktorem, s kterým je v tomto oboru podnikání nutno počítat, 

je sezónnost. Hlavní sezóna pro nás bude především v zimním období a v deštivé 

nevlídné dny. Níže uvádím stručné shrnutí struktury zákaznických skupin dle času: 

 

Otevírací doba: pondělí – neděle od 9 do 22 hodin 

1.polovina otevírací doby (cca do 15h)  

- studenti 

- výdělečně činní s volnou pracovní dobou  

- ženy v domácnosti 

- rodiče s malými dětmi 

- bohatší důchodci 

2.polovina otevírací doby (cca 15 – 22h) 

- výdělečně činní s vyššími příjmy (hlavní cílová skupina) 

- výdělečně činní s nižšími příjmy 
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4.2.3. Ceník 

tabulka 4: Ceník nového wellness centra 

Základní
Happy hours Studenti

90 min 170,- 150,- 120,-
(každých dalších započatých 30 min) 50,- 50,- 50,-

120 min 90,- 80,- 60,-
(každých dalších započatých 30 min) 30,- 30,- 30,-
trenér (60 min) 450,- 450,- 450,-
program s trenérem (10 x 60 min) 3500,- 3500,- 3500,-

20 min 320,- - -
40 min 500,- - -
60 min 600,- - -
osoba navíc 80,- - -

10,- 9,- 8,-
2500,- - -

klasická zdravotní (30 min) 300,- - -
klasická zdravotní (60 min) 550,- - -
antistresová (30 min) 360,- - -
reflexní masáž nohou (30 min) 360,- - -
lávové kameny - záda (50 min) 550,- - -
lávové kameny - celé tělo (80 min) 800,- - -
havajská (60 min) 600,- - -
čokoládová (80 min) 900,- - -
medová (80 min) 900,- - -
baňkování (30 min) 350,- - -
lifting obličeje (60 min) 600,- - -

Zvýhodněné balíčky

120 min 220,- 190,- 150,-
fitness (90 min)  + wellness (90 min) 240,- 210,- 170,-

wellness (90 min) + whirlpool (20 min) 650,- - -
wellness (90 min) + whirlpool (40 min) 800,- - -
wellness (90 min) + whirlpool (60 min) 900,- - -

Illusions
CENÍK

Služba
Cena v Kč
v pracovní dny do 15h

Wellness (bazén, fin.sauna, mentol.lázeň)

Fitness 

Fitness + wellness

Privátní whirlpool (2 osoby)

Wellness pro 2 osoby + whirlpool

Solárium (1 minuta)
Plavání s dětmi (kurz 12 x 30 minut)
Masáže

 

 

Při sestavení tohoto ceníku jsem vzal v úvahu jednak údaje z dotazníku, kterým jsem ale 

nepřikládal příliš velkou váhu, protože u většiny zákazníků platí přání pod heslem 
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„hodně zábavy za málo peněz“. Při určení cen jsem se tak inspiroval především u 

konkurence, a to nejen  v Ostravě, ale i v jiných regionech. Po průzkumu cen různých 

podniků podobného charakteru jsem tedy dospěl ke konečné verzi ceníku s tím, že ceny 

jsou položeny poměrně nízko za účelem nalákání co nejvíce zákazníků. 

Důležitý dodatek k ceníku je, že ceny za wellness a whirlpool v sobě mají zahruté 

půjčení osušky a prostěradla zdarma. Vysvětlím ještě některé položky z ceníku, které by 

mohly být nejasné. První z nich pod heslem „plavání s dětmi“ je kurz vedený odborným 

instruktorem, kde se malé děti od jednoho do šesti let věku s asistencí jednoho z rodičů 

učí plavat. Druhá položka, ke které bych rád napsal několik slov, je „program 

s trenérem“. Jedná se o deset hodinových lekcí s trenérem ve fitness centru. Základem 

je individuální přístup ke každému zájemci, kdy trenér vypracuje vhodný cvičební 

program dle předpokladů a cílů klienta. Součástí programu je i poradenství. Zákazníky 

chceme zaujmout také nabídkou různých „zvýhodněných balíčků“. Přesné ceny a složení 

balíčků jsou uvedeny ve spodní části ceníku. 

Každý zákazník si u nás bude moci zařídit také členskou kartu. Bude přenosná, její 

vystavení bude zdarma a bude podmíněno počátečním vkladem ve výši minimálně 

1000,- Kč. Při platbě touto kartou bude danému zákazníkovi u fitness, wellness a 

whirlpoolu automaticky odečteno 10% z cen, 5% potom u solária a všech typů masáží. 

Na přání klientů budeme vydávat také různé dárkové poukázky. Budeme nabízet 

jednak klasické cílené poukazy například na vstup do wellness, ale bude zde i možnost 

kreditních poukázek na určitou hodnotu, pro zájemce můžeme sestavit poukaz podle 

vlastních přání na míru.  

Naše služby bude možno čerpat i pomocí FKSP (Fondu kulturních a sociálních potřeb). 

Tento fond zřizují ze zákona zaměstnavatelé veřejného sektoru napojené na státní 

rozpočet, fond může být ale zřizován i v soukromých firmách. Jedná se o příspěvek 

těchto firem či institucí svým zaměstnancům, náklady jsou fakturovány zaměstnavateli. 

 Samozřejmě se budeme snažit maximálně přizpůsobit přáním klientů a po individuální 

domluvě bude možné pronajmout centrum, nebo jeho část pro specifické potřeby 

klientů, na oslavy, firemní akce a podobně. 
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4.3. Lidské zdroje 

Má-li podnik správně fungovat, bude nezbytné zajistit vhodné personální obsazení 

centra. Vzhledem k současné situaci na trhu práce by neměl být problém najít dostatek 

zaměstnanců. Budeme nabízet práci převážně příjemného charakteru v hezkém 

prostředí, proto si myslím, že nebudeme muset nabízet přehnaně vysoké platy, abychom 

nalákali zájemce. Samozřejmě, každý uchazeč o místo v našem centru bude ale muset 

splňovat některé odborné i jiné předpoklady. Počítám také se spoluprácí se studenty a 

absolventy Ostravské univerzity v Ostravě. Může jít o spolupráci ve formě praxe za 

symbolický plat, možná je i dlouhodobá brigáda při studiu nebo zaměstnání na plný 

pracovní úvazek. V tomto směru spoléhám především na moderní fakultu 

zdravotnických studií, která se zaměřuje na vzdělávání studentů pro výkon nelékařských 

zdravotnických povolání, což souvisí právě s naším oborem podnikání. V dalším textu 

uvádím konkrétní lidské zdroje pro nové wellness centrum.  

Majitel firmy bude zároveň i provozním vedoucím. V jeho kompetencích bude řešení 

veškerých rozhodnutí a zastupování firmy. Na něm a jeho organizaci bude, jestli se 

podnikání podaří rozjet. Dále bude vést účetnictví podniku. 

Velmi důležitou součástí wellness budou recepční, jejich výběru proto věnujeme 

velkou pozornost. Snahou bude dlouhodobější spolupráce. Půjde o studentky 

zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti. Denně budou přicházet do kontaktu se 

zákazníky, proto se budou muset co nejvíce blížit následujícím požadavkům: 

 příjemné vystupování, ochota, vstřícnost, komunikativnost 

 upravený zevnějšek (reprezentace služeb, propagace vizáží) 

 pracovitost, flexibilita 

 zájem o sport a wellness 

 práce na PC, angličtina 

Recepční budou vyřizovat objednávky a telefonické hovory, odbavovat zákazníky, 

pracovat za barem, obsluhovat klienty v celém centru, například i pokud bude někdo 

chtít vysvětlit, jak se používá nějaký stroj ve fitness. Budou se starat též o zákazníky 

solária, na jehož obsluhu budou odborně vyškoleny. Budou tedy zařizovat chod celého 

centra včetně drobných úklidů jako vytírání vody okolo bazénu a podobně. 
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Jak už jsem uvedl výše, budeme klást veliký důraz na čistotu protředí. Proto každé ráno 

před otevřením bude chodit uklízečka. Bude zaměstnána formou externí služby. 

Zaměstnám také údržbáře, který bude chodit dvakrát týdně a bude se starat o chemii 

v bazénu, opravy a jejich zařizování a jiné technické záležitosti, které budou mimo obor 

recepčních. Stane-li se nějaká havárie nebo bude-li potřeba něco spravit, bude tento 

údržbář na telefonu. 

Vedoucí směny budou vykonávat podobnou práci jako recepční. K tomu budou řešit 

všechny případné problémy jako havárie a poruchy. Dále se budou starat o tržby, 

přebírat zásilky, starat se o prádlo, sledovat kvalitu vody a sledovat a zapisovat její 

spotřebu. Tato funkce bude jako jediná jako hlavní pracovní poměr a délka směny bude 

od 9 do 19 hodin nebo od 12 do 22 hodin. Vedoucí směny budou dvě a pokryjí všechny 

týdenní odpolední služby a jednu ranní, čímž jejich týdenní pracovní doba bude přesně 

40 hodin. 

Formou externí služby budou zaměstnáni dva osobní trenéři a čtyři maséři. Ti budou 

k dispozici na objednání. 

 

tabulka 5: Shrnutí nákladů na pracovní síly 

Pozice Počet Pracovní poměr Měs. mzda Mzdové N SZP
Kč/hod (Kč/měsíc)

Vedoucí směny 2 Hlavní 15 000 30 000 10 500
Recepční 6 Dohoda o prac. č. 60 19 800 6 930
Údržbář 1 Externí služba 60 3 000 0
Uklízečka 2 Externí služba 55 2 600 0
Trenéři 2 Externí služba 200 20 000 0
Maséři 3 Externí služba 250 25 000 0

Celkem 100 400 17 430  
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4.4. Umístění 

Jak už jsem uvedl výše, jako region pro nové wellness centrum jsem si vybral 

Ostravsko. Toto umístění je však nutno poněkud upřesnit. Výběr místa je jednou 

z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru, proto je třeba ohledně tohoto 

rozhodnutí jednat zvlášť pečlivě. Nezbytné je prověřit mimo jiné i územní plány města 

do budoucna. Nebylo by nejpříjemnější investovat velké peníze do nákupu pozemku a  

výstavby budovy a po roce zjistit, že se plánuje dlouhodobá přestavba této části města, 

případně že nedaleko povede šestiproudová silnice, která by od základu změnila 

charakter lokality.  

4.4.1. Požadavky pro výběr lokality 

Pro výběr vhodné lokality jsem si určil několik základních požadavků. Důležitá je 

bezpečnost lokality, tedy umístění mimo pochybné části města, kde se můžeme setkat 

s poměrně vysokou kriminalitou. 

Významná je též dostupnost místa. Není rozhodující, zda se bude podnik nacházet 

v centru nebo na okraji města. Důležitější je promyslet, jak se k nám zákazníci budou 

dostávat. Pokud by byla pro ně cesta k nám problematická, dost možná by přehodnotili 

způsob trávení svého volného času a zvolili by jinou alternativu odpočinku. 

I ostatní požadavky hodně souvisí s dostupností místa. Jak už bylo zmíněno výše, naší 

hlavní cílovou zákaznickou skupinou budou výdělečně činní s vyššími příjmy. 

Předpokládám, že k nám budou ve většině případů jezdit autem, nezbytná tedy bude 

přítomnost parkoviště pro zákazníky. 

Je však třeba myslet i na ostatní cílové skupiny, především studenty i jiné potenciální 

zákazníky, kteří k nám z jakýchkoli důvodů nemohou přijet automobilem. Vzhledem 

k těmto zákazníkům, případně i některým zaměstnancům by bylo vhodné umístění 

centra někde v blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. Těžko odhadovat 

přesnou požadovanou vzdálenost, ale mělo by to být v dosahu, za což považuji 

vzdálenost maximálně 300 metrů. 
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4.4.2. Výběr typu stavby 

V této podkapitole se budu věnovat rozhodnutím týkajících se samotné stavby centra. 

Nabízí se zde několik alternativ, z kterých se pokusím vybrat tu nejvýhodnější. 

První možností je nákup pozemku a stavba zcela nového wellness centra od základů. 

Jedná se o řešení s nejvyššími počátečními investičními náklady. Na druhou stranu zde 

není potřeba platit nájem, což může být jedna z nejvýznamnějších nákladových položek. 

Ceny pozemků jsou zde hodně rozdílné podle atraktivity místa, dostupnosti a jiných 

faktorů. Ideální částí pro stavbu bude buď městská část Moravská Ostrava, Mariánské 

hory, případně Ostrava-Zábřeh. Jedná se o části města s dobrou dostupností autem i 

městskou hromadnou dopravou. Ceny pozemků ve vhodných lokalitách se dle 

mapového serveru Ostravy1 pohybují nejčastěji mezi 700,-Kč a 1200,-Kč za metr 

čtvereční. Pro účely našich výpočtů budu pracovat s cenou 950 Kč/m2. 

Druhou alternativou je rekonstrukce již existujích prostor. Ta by byla spojena buď 

s povinností platit pravidelný nájem, nebo budovu k rekonstrukci koupit. Potom 

bychom rekonstrukci provedli jako její vlastník, což by znamenalo neplatit nájem, ale 

vstupní investice by byla o něco vyšší. 

Možná nejlepší alternativou by byla spolupráce s některým z místních hotelů, u kterého 

bychom nechali wellness centrum vystavět formou přístavby. Měli bychom tak 

garantovanou určitou úroveň návštěvnosti z řad hotelových hostů.  

U alternativ rekonstrukce jsem v oblasti nenarazil na žádný vhodný objekt, navíc tuto 

formu stavby nepovažuji za příliš výhodnou. Myšlenka spolupráce s některým 

s místních hotelů ztroskotala na skutečnosti, že se hotel buď nenachází ve vhodné 

lokalitě, případně že wellness centrum jednoduše není kam přistavět pro nedostatek 

prostoru. Proto se dále budu zabývat první možností, tedy nákupem pozemku a stavbou 

nového wellness centra. 

 

 

                                                
1 http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapacena/viewer.htm 
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4.5. Propagace 

U každé nově založené firmy je stěžejní kvalitní propagace produktu. Musíme upozornit 

zákazníky, že v jejich okolí vznikl nový podnik, který poskytuje kvalitní služby, které 

stojí za za to vyzkoušet. Cílem propagace bude upozornit na sebe a vyzdvihnout naše 

klady. Toho se budeme snažit dosáhnout ofenzivním marketingem, který bude zaměřen 

na cílové skupiny zákazníků. 

4.5.1. Název 

Dlouhou dobu jsem přemýšlel o vhodném názvu pro firmu, nakonec jsem zvolil název 

Illusions, což lze do jisté míry považovat za mezinárodně používané slovo, které 

v překladu do češtiny znamená iluze či snění. Cílem wellness centra bude, aby se 

zákazníci cítili jako ve snu, aby přemýšleli, zda zažívají realitu nebo se jim to jen zdá. 

Proto tedy tento název, jenž si myslím, že se k tomuto oboru podnikání hodí i 

tématicky. Název jsem samozřejmě ověřil i v obchodním rejstříku a firma s tímto nebo 

podobným názvem dosud neexistuje. Stejně tak jsem ověřil i název internetových 

stránek a nic nebrání tomu, aby byly přístupné na adrese http://www.illusions.cz. 

4.5.2. Způsoby propagace 

V dnešní době již není možné kvalitně fungovat bez vlastních internetových stránek. 

Po jejich dokončení zařídím zápis podniku do „firmy.cz“ a uvolním nějaké prostředky 

pro umístění klíčových slov podniku na předních místech v některých internetových 

vyhledávačích. Díky kontaktům majitele v oblasti tvorby internetových stránek počítám 

s určitou úsporou nákladů. 

Součástí propagace bude také atraktivní reklama v rádiu. Z důvodu předpokladu 

nejvyšší poslouchanosti hlavních cílových skupin jsem se rozhodl pro regionální 

ostravské Hitrádio Orion. Zde se nabízí myšlenka zajistit finanční stránku reklamy 

formou dárkových poukázek v určité hodnotě pro posluchače do soutěží. Vše bude 

záviset na výsledcích jednání mezi majitelem firmy a obchodním oddělením rádia. I 

přesto ale vyčlením pro reklamu v rádiu 20 000,-Kč. 
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Třetí část propagace bude souviset s reklamou v tištěné podobě. Reklamní letáky 

navrhne sám majitel. Jejich tisk bude objednán u společnosti Inet Print. Necháme 

vytisknout letáky o velikosti A5 v množství 3000 kusů. Vedle letáků objednám ještě 

100 ks plakátů o velikosti A3. Celkové náklady za tisk budou činit asi 4 500 Kč. 

Plakáty a letáky budou roznášeny do firem, do všech typů škol včetně soukromých a 

školek, kde bude snahou zaujmout rodiče dětí.  

tabulka 6: Počáteční marketingové náklady  

Typ reklamy Náklady (Kč)
Letáky 4500
Internet 20000
Rádio 20000
Marketingové náklady celkem 44500  

 

4.5.3. Spolupráce s institucemi 

Pokusíme se získat podporu, případně i dotace od městského zastupitelstva v Ostravě. 

Ostrava by měla podpořit příchod nového investora do regionu, čímž se vytvoří nové 

pracovní příležitosti a možnosti nových volnočasových aktivit. S Ostravou je silně 

spojen také problém rowdies, kteří se oficiálně hlásí k příznivcům prvoligového 

fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Tito „fanoušci“ patří k nejobávanějším 

v republice a zápasy Baníku musí být vždy doprovázeny adekvátními bezpečnostními 

opatřeními. Problémy rowdies jsou i v jiných městech naší země, ale v Ostravě je 

situace asi nejhorší. Myslím si, že městském zastupitelstvo by se tímto mělo zabývat a 

snažit se tento problém řešit. Vhodným způsobem řešení by mohla být určitá forma 

dotace pro mládež do rodin s nižšími příjmy na různé volnočasové aktivity. Účelem 

těchto dotací by bylo dát mládeži příležitost trávit volný čas vhodnějším způsobem, než 

se nechat stáhnout do skupiny lidí pohybující se na hraně zákona. Problém rowdies 

rozhodně nelze vyřešit ze dne na den, ale rozhodně je třeba nějak začít a postupně tak 

zlepšovat situaci. Za nejvhodnější cestu tedy považuji začít od mladých lidí, protože 

mnoho z nich se přidá k rowdies i k jiným pochybným seskupením zkrátka proto, že je 

to pro ně v podstatě nejjednodušší možnost trávení volného času. 
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Nesmíme zapomenout také na možnost spolupráce se zdravotními pojišťovnami, které 

mohou formou příspěvků pacientům podpořit návštěvnost našeho wellness centra. 

Dále se pokusím navázat kontakty s místními sportovními kluby, jak s těmi 

vrcholovými, tak i s rekreačními. I podle získaných poznatků z jiných měst si myslím, 

že by tyto kluby mohly mít o služby našeho centra zájem. 
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4.6. Finanční plán 

4.6.1. Odhad ročních předpokládaných výnosů z provozu 

V následující tabulce uvádím odhad ročních výnosů z provozu wellness centra. Není 

však lehké odhadnout budoucí návštěvnost, proto jsem vycházel ze získaných údajů od 

konkurenčních podniků v Ostravě i v Brně. Toto odvětví výrazně ovlivňuje počasí a 

roční období, proto jsem se pokusil odhadnout celoroční průměrnou návštěvnost. 

Protože pro většinu poskytovaných služeb nabízíme podle času různou úroveň cen, 

vycházel jsem z váhově vypočtených průměrných cen na hodinu pro danou službu. 

Předpokládané výnosy jsem sestavil ve třech variantách podle návštěvnosti – 

optimistická, reálná a pesimistická.  

 

tabulka 7: Odhad ročních výnosů z provozu pro 1.rok 

Optimistická Reálná Pesimistická

Výnosy za vlastní služby 4 525 550 4 146 280 3 695 460
Wellness 834 750 755 250 636 000

105h/týden 95h/týden 80h/týden
Fitness 238 500 225 250 212 000

90h/týden 85h/týden 80h/týden
Whirlpool 667 800 636 000 572 400

22h/týden 20h/týden 17h/týden
Zvýhodněné balíčky 593 600 556 500 519 400

16h/týden 15h/týden 14h/týden
Solárium 143 100 114 480 85 860

5h/týden 4h/týden 3h/týden
Masáže 763 200 699 600 636 000

24h/týden 22h/týden 20h/týden
Plavání s dětmi 375 000 337 500 300 000

15 kurzů/rok 13 kurzů/rok 11 kurzů/rok
Trenérské programy 381 600 339 200 296 800

18h/týden 16h/týden 14h/týden
Bar a prodej doplňků 438 000 401 500 365 000

1200Kč/den 1100Kč/den 1000Kč/den
Dárkové poukazy 90 000 81 000 72 000

10ks/měsíc 9ks/měsíc 8ks/měsíc

Ostatní výnosy 115 000 90 000 90 000
Pronájem pro firem.akce 15 000 10 000 10 000

3x/rok 2x/rok 2x/rok
Výnosy z reklam 100 000 80 000 80 000

Celkové výnosy (Kč/rok) 4 640 550 4 236 280 3 785 460

VÝNOSY Varianta
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4.6.2. Investiční náklady projektu 

V následujícím přehledu uvádím konkrétní hodnoty potřeby finančních prostředků, 

které budou muset být zajištěny před zahájením samotného provozu. Čísla týkající se 

administrativních, marketingových a investičních nákladů na nákup pozemku pochází 

s předchozích kapitol této práce, kde jsou i podrobněji rozepsány. Na základě  

telefonátu jsem se dozvěděl, že stavba bude dle předběžné kalkulace společnosti 

Stavinvex, spol. s r. o. vyhotovena shruba za 9,6 milionu Kč. V této ceně je zahrnuta 

kompletní stavba včetně úpravy interiéru, malování, vodovodních prací, podlah a 

sociálních zařízení. Zahrnuta je také stavba parkoviště a úprava okolí. Investiční 

náklady na vybavení centra jsou podrobně rozepsány v příloze č.5. Všechny položky 

jsou včetně DPH a v ceně je zahrnuta i instalace jednotlivých položek. 

 

 Počáteční náklady…………………………………..9 000,-Kč 

 Marketingové náklady…………………………….44 500,-Kč 

 Investiční náklady na nákup pozemku (620 m2)…589 000,-Kč 

 Investiční náklady na stavbu…………………….9 600 000,-Kč 

 Investiční náklady na vybavení centra…………..1 238 800,-Kč 

 Fitness…….239 880,-Kč 

 Wellness….765 940,-Kč 

 Masáže…….26 890,-Kč 

 Recepce……66 090,-Kč 

 Ostatní……..30 000,-Kč 

 

Celkové investiční náklady na projekt……………….11 481 300,- Kč 
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4.6.3. Počáteční provozní náklady 

 
tabulka 8: Odhad provozních nákladů v 1.roce 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY v Kč ROČNÍ NÁKLADY v Kč
990 000

Přímý materiál 42 000 504 000
Přímé mzdy 30 000 360 000
Zdravotní a sociální pojištění 10 500 126 000

REŽIJNÍ NÁKLADY 3 152 040
Spotřeba energie a vody 75 000 900 000
Opravy, údržba 8 000 96 000
Kancelářské potřeby 1 300 15 600
Internet, telefon, televize 1 330 15 960
Režijní mzdy 70 400 844 800
Zdravotní a sociální pojištění 24 640 295 680
Pojištění majetku a odpovědnosti 800 9 600
Marketingové náklady 20 000 240 000
Ostatní režijní náklady 24 000 288 000
Nákladové úroky 37 200 446 400

345 170 4 142 040

DRUH NÁKLADŮ
PŘÍMÉ NÁKLADY

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM  

Poznámka autora: Některé náklady jsou odhadované, jiné (např. telekomunikace) se dají stanovit přesně 

 

4.6.4. Zdroje financování 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, před startem fungování podniku bude nutné zajistit 

potřebné finanční prostředky. Jejich konkrétní výši uvádím v následující tabulce. 

tabulka 9: Konečná potřeba finančních prostředků 

Druh finanční potřeby Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 11 481 300
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 4 142 040
FINANČNÍ POTŘEBA CELKEM 15 623 340  

 

Jak je patrné, tento projekt bude zpočátku finančně velice náročný. Je proto potřeba 

vyřešit otázku, kde vzít potřebné finanční prostředky. Vedle vlastních a cizích zdrojů 

financování se nabízí také možnost dotace od města či z Evropské unie. Regionální 

operační program pro tuto oblast (ROP NUTS II Severovýchod) se skládá s pěti 
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prioritních os rozdělených do různých oblastí. Pro náš obor podnikání připadá v úvahu 

třetí prioritní osa, která se zabývá dotacemi v oblasti cestovního ruchu, rozvoje 

infrastruktury a doprovodných aktivit. Na tuto osu je vyčleněno 144,4 mil. eur. Na 

podrobnější pojednání o dotacích a konkrétní žádosti v této práci bohužel není dostatek 

prostoru, proto budu dále pracovat s odhadem této dotace. V následujím přehledu 

uvádím zdroje financování projektu, které se tedy skládají z vkladů obou společníků, 

tichého společníka, dále z investičního úvěru (jeho splátkový kalendář je uveden 

v příloze) a z přijaté dotace. 

 

 Vklady společníků – 2 x 1 200 000,-Kč 

 Tichý společník – 3 800 000,-Kč 

 Bankovní úvěr – 6 200 000,-Kč 

 Dotace – 3 300 000,- Kč 

 

Finanční zdroje celkem…………………………15 700 000,- Kč 
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4.6.5. Odhad hospodářského výsledku v prvních 5 letech 

Nepředpokládám, že bychom hned první rok dosáhli zisku. Zpočátku bude hlavním 

cílem získat co možná největší čás trhu. Toho chceme dosáhnout kvalitním 

marketingem a nízkými cenami služeb. Tyto přijatelné ceny nechávají prostor pro 

možné zdražování v dalších letech, kdy už budeme mít stálou zákaznickou základnu. 

Hlavním cílem je tedy obsadit trh, s návratností investice počítáme v dlouhodobějším 

časovém horizontu. Pro odhad hospodářského výsledku v následující tabulce počítám 

s hodnotami z realistické verze odhadu výnosů v jedné z předchozích subkapitol. 

 

tabulka 10: Odhad hospodářského výsledku v prvních 5 letech fungování podniku 

2011 2012 2013 2014 2015

4 275 955 4 486 837 4 709 193 4 941 833 5 185 872
Výnosy za vlastní služby 4 146 280 4 353 594 4 571 274 4 799 837 5 039 829
Ostatní výnosy 90 000 94 500 99 225 102 539 106 020
Výnosové úroky 39 675 38 743 38 694 39 457 40 023

4 423 295 4 528 717 4 619 442 4 678 387 4 763 708
990 000 1 039 500 1 091 475 1 146 049 1 203 351

Přímý materiál 504 000 529 200 555 660 583 443 612 615
Přímé mzdy 360 000 378 000 396 900 416 745 437 582
Sociální náklady z př. mezd 126 000 132 300 138 915 145 861 153 154

3 433 295 3 489 217 3 527 967 3 532 338 3 560 357
Spotřeba energie a vody 900 000 927 000 945 000 960 000 980 000
Náklady na opravy a údržbu 96 000 96 000 96 000 98 000 98 000
Spotřeba materiálu 15 600 16 380 17 199 18 059 18 962
Internet, telefon, televize 15 960 15 960 18 490 18 490 20 330
Režijní mzdy 844 800 878 592 904 950 923 049 941 510
Sociální náklady z rež. mezd 295 680 307 507 316 732 323 067 329 528
Náklady na pojištění 9 600 9 600 9 600 9 800 9 800
Marketingové náklady 240 000 235 200 221 088 196 768 200 704
Ostatní režijní náklady 288 000 282 181 285 462 279 540 264 406
Odpisy 281 255 281 255 281 255 281 255 281 255
Úroky z úvěru 446 400 439 542 432 191 424 310 415 862

-147 340 -41 880 89 751 263 447 422 164

Daň z příjmů 0 0 17 053 50 055 80 211

-147 340 -41 880 72 698 213 392 341 953

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED 
ZDANĚNÍM

Odhad nákladů a výnosů v Kč v letech 2011 - 2015Položka

VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA 
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Přímé náklady

Režijní náklady
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Při odhadu hospodářského výsledku v prvních pěti letech jsem počítal s postupným asi 

pěti-procentním růstem tržeb. Tohoto zvyšování dosáhneme mírným zvyšováním cen. 

Zároveň počítám i s růstem mzdových nákladů a výdajů za vodu a energii. První dva 

roky fungování firmy budou ztrátové, ve třetím roce již dosáhneme zisku, který by měl 

v dalších letech narůstat. Počítám s daňovou sazbou o hodnotě 19%. Pro účely této 

práce jsem vyhotovil zjednodušené účetní výkazy s odhady hodnot prvních pěti let 

fungování podniku. Na rok 2010 je plánovaná stavba centra, výkazy jsou tedy sestaveny 

pro roky 2011 až 2014. Rozvaha podniku a přehled o peněžních tocích jsou detailně 

rozepsány v příloze č. 7 a 8. 
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4.7. Hodnocení investice 

Ohodnotit investici, tedy odhadnout její efektivnost či návratnost rozhodně není 

jednoduchou záležitostí a praktická realizace se může od těchto odhadů dosti výrazně 

lišit. V podstatě všechny data použitá k výpočtu návratnosti či efektivnosti investice 

jsou pouze odhady, proto je třeba výsledky brát s rezervou a vzít v úvahu možnost 

výrazných odchylek reality od vypočtených hodnot. 

Pro hodnocení investic lze použít různé metody z nichž nektěré zohledňují faktor času 

(dynamické) a některé ne (statické). Pro investice dlouhodobějšího charakteru se 

doporučuje použití metod dynamických. Ke zohlednění faktoru času v těchto metodách 

se používá diskontní sazba. 

4.7.1. Diskontní sazba 

Diskontní sazbu vypočítám jako stanovení průměrných vážených nákladů na kapitál 

společnosti (WACC). K tomu je potřeba vypočítat a zjistit další hodnoty. 

 

 D = dluhový kapitál…………..6,2 mil. Kč 

 V = vlastní kapitál……………9,5 mil. Kč 

 C = celkový kapitál…………..15,7 mil. Kč 

 t = sazba daně………………..19% 

 rd = náklady na dl. kapitál.……7,2% 

 re = náklady na vl. kapitál 

Náklady na vlastní kapitál jsem určil s použitím metody CAPM, tedy dle následujícího 

vzorce: 

re = rf + ß(rm – rf), kde  rf = bezriziková výnosová míra (zde 3,5%), 

 ß = citlivost výnosové míry podniku na změnu výnosové míry trhu (zde 1,1), 

 rm = výnosová míra tržního portfolia (zde 9,5%) 

Po dosazení konkrétních čísel dostaneme výslednou hodnotu nákladů na vlastní kapitál 

re = 10,1%. 
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Potom již mohu vypočítat diskontní sazbu, dle vzorce: 

WACC = rd * (D/C) * (1 – t) + re * (V/C) 

Po dosazení získávám výsledek 8,4%, dále budu tedy pracovat s touto hodnotou 

diskontní sazby. 

4.7.2. Metoda čisté současné hodnoty 

Tato metoda je jednou z těch, které respektují faktor času. Porovnává součet 

očekávaných budoucích příjmů přepočtených na současnou hodnotu a náklady na 

investici. 

Pro její výpočet tedy potřebujeme znát následující údaje: 

 Určení délky období 

Tento projekt považuji za dlouhodobou investici, jejíž návratnost je v horizontu mnoha 

let. Pro výpočet čisté současné hodnoty jsem zvolil období 30 let. 

 Náklady na investici 

Výše nákladů na investici již byla v práci zmíněna a činí 11 481 300,- Kč. 

 Cash flow plynoucí z investice v jednotlivých letech 

Stejně jako ostatní položky potřebné k dalšímu výpočtu, i tato byla stanovena odhadem. 

Podle mého názoru byla realistická prognóza peněžních toků v následujících letech 

vůbec nejtěžším z odhadů. Nakonec jsem zvolil následující postup: 

- do hodnoty prvních pěti let (2011 - 2015) jsem dosadil hodnoty z výkazu cash 

flow (příloha č.8) 

- mezi lety 2016 – 2020 počítám s 20 procentním růstem cash flow 

- od roku 2020 předpokládám růst asi o 12 procent 

 Diskontní sazba 

Výpočtem diskontní sazby jsem se zabýval v minulé subkapitole a došel jsem 

k výsledku 8,4%. 
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Při respektování výše uvedených údajů vyjde čistá současná hodnota kladná, což značí, 

že projekt je za daných podmínek přijatelný.  

ČSH = 3 941 161 Kč 

 

tabulka 11: Návratnost investice 

ROK CASH FLOW DISKONTOVANÉ 
CASH FLOW

NÁVRATNOST 
BEZ FAKTORU 

ČASU

NÁVRATNOST  S 
FAKTOREM 

ČASU

2011 -82 455 -76 065 -82 455 -76 065 Hodnoty
2012 61 342 52 203 -21 113 -23 862 vypočtené
2013 228 782 179 611 207 669 155 749 z odhadu
2014 337 908 244 727 545 577 400 476 CF
2015 404 782 270 442 950 359 670 919
2016 485 738 299 383 1 436 097 970 301 Roční míra
2017 582 886 331 420 2 018 983 1 301 721 růstu CF v %
2018 699 463 366 886 2 718 447 1 668 607 20
2019 839 356 406 146 3 557 803 2 074 753
2020 1 007 227 449 609 4 565 030 2 524 362
2021 1 128 094 464 540 5 693 124 2 988 902 Roční míra
2022 1 263 466 479 968 6 956 590 3 468 870 růstu CF v %
2023 1 415 082 495 908 8 371 672 3 964 778 12
2024 1 584 891 512 377 9 956 563 4 477 154
2025 1 775 078 529 393 11 731 641 5 006 548
2026 1 988 088 546 974 13 719 729 5 553 522
2027 2 226 658 565 140 15 946 388 6 118 662
2028 2 493 857 583 908 18 440 245 6 702 570
2029 2 793 120 603 300 21 233 365 7 305 870
2030 3 128 295 623 336 24 361 660 7 929 205
2031 3 503 690 644 037 27 865 350 8 573 242
2032 3 924 133 665 426 31 789 482 9 238 668
2033 4 395 029 687 525 36 184 511 9 926 192
2034 4 922 432 710 357 41 106 943 10 636 550
2035 5 513 124 733 949 46 620 067 11 370 499
2036 6 174 699 758 323 52 794 766 12 128 822
2037 6 915 663 783 508 59 710 429 12 912 330
2038 7 745 542 809 528 67 455 971 13 721 858
2039 8 675 007 836 413 76 130 979 14 558 271
2040 9 716 008 864 190 85 846 987 15 422 461

15 422 461CASH FLOW CELKEM   

 

Jako nástroj pro výpočty cash flow, čisté současné hodnoty a návratnosti investic jsem 

sestrojil pomůcku ve formě tabulky v programu MS Excel. Tato tabulka počítá se všemi 

výše uvedenými údaji. V případě změny diskontní sazby, úrovně cash flow nebo změny 
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očekávaného přírůstku se do tabulky doplní požadovaná hodnota a program vše 

přepočítá. 

4.7.3. Metoda doby splacení 

Doba splácení, někdy označovaná též jako doba návratnosti, je období, za které příjmy 

s investice vyrovnají náklady do investice vložené. Existují dva způsoby pojetí této 

metody. První bere v úvahu faktor času, druhá jej zanedbává. Vhodnější pro většinu 

projektů, zejména těch dlouhodobějších, je způsob respektující faktor času. Podle údajů 

z tabulky v předchozí subkapitole jsem porovnal oba typy metod doby splácení v grafu. 
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obrázek 12: Návratnost investice (porovnání doby návratnosti s faktorem času a bez něj) 

 

 

Černá vodorovná přímka v grafu představuje úroveň investovaných výdajů. Rozhodující 

tedy je, v jakých letech jednotlivé křivky protnou tuto přímku. Jak je vidět z grafu, při 

posuzování doby návratnosti bez ohledu na faktor času dojde k návratnosti investice 

v 15. roce fungování podniku a díky rostoucím ziskům a peněžním příjmům křivka 

směřuje k velmi vysokým hodnotám.  
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Důležitější však je posouzení návratnosti s respektováním faktoru času, kde díky 

diskontování dochází k oddálení setkání křivky návratnosti a přímky investičních 

nákladů. Za daných podmínek lze s návratností investice počítat až v roce 2036, tedy ve 

26.roce fungování projektu. 
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5. Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce je podnikatelský záměr založení nového wellness 

centra v Ostravě. Téma práce jsem vybíral s ohledem na to, že o oblast wellness mám 

zájem a chtěl jsem si ověřit, zda v lokalitě, na kterou mám kontakty, existuje reálná 

možnost založit wellness centrum. Druhým důvodem bylo, že bych sám v této oblasti 

rád podnikal. Proto jsem se snažil získat co nejvíce poznatků o aspektech jak založení, 

tak i provozování takového centra.  

Nejprve jsem se věnoval studiu teoretických poznatků a některá dle mého názoru 

důležitá východiska jsem přehledně sepsal v první části této práce. Na teoretickou část 

navazuje analytická, jejíž hlavním účelem bylo shromáždit maximum informací o 

současné situaci a o prostředí, ve kterém chce firma podnikat. Tato část zahrnuje 

analýzu podnikatelského prostředí, analýzu konkurence, analýzu daného odvětví a 

v neposlední řadě marketingový výzkum. S těmito prvky souvisí i segmentace a výběr 

cílového trhu. Zjistil jsem, že v tomto regionu dosud není příliš velké povědomí o 

wellness. V tom ale vidím problém, který může být snadno překonán vhodně zvolenou 

marketingovou strategií. V dané oblasti zatím nepůsobí výraznější konkurence, i když 

se zde nachází pár podniků podobného zaměření. Po průzkumu těchto podniků jsem ale 

zjistil, že žádný z nich nenabízí takové služby, jako má v úmyslu naše nová firma. Za 

metodu marketingového výzkumu jsem zvolil písemné dotazování. Jako hlavní cílovou 

skupinu zákazníků jsem vybral především vyšší příjmové kategorie zákazníků. 

Z provedených analýz jsem získal dostatečné množství poznatků k tomu, abych mohl 

záměr považovat za uskutečnitelný, a tak jsem jej začal zpracovávat. Jako právní formu 

podnikání jsem vybral společnost s ručením omezeným, a to zejména z důvodu 

dostupné výše základního kapitálu a relativně nízké administrativní náročnosti. Po 

uvedení úkonů nezbytných k založení společnosti jsem se zabýval charakteristikou 

produktu, tedy služeb, které bude firma poskytovat. Firma bude získávat své zákazníky 

díky modernímu wellness centru s bazénem, s finskou saunou a mentolovou lázní. 

Samostatnou částí bude luxusní vířivá vana až pro šest osob. Nebude chybět ani fitness 

centrum včetně kardiozóny. K dispozici budou odborníci z řad trenérů a masérů. Hlavní 

filosofií centra bude hezké, čisté prostředí luxusního charakteru. Co se týče lidských 

zdrojů, firma bude z větší části zaměstnávat externí pracovníky včetně studentů 
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Ostravské university. Důležitá bude počáteční propagace prostřednictvím reklamy na 

ostravském Hitrádiu Orion, reklamních plakátů a letáků a v neposlední řadě kvalitních 

internetových stránek. Ceny jsou záměrně stanoveny poměrně nízko za účelem získání 

co největší části trhu. Tím také získáme prostor k postupnému zdražování, což může být 

reakce na budoucí inflaci. Vzhledem k tomu, že jsem nenarazil na žádný vhodný objekt, 

který by se hodil k rekonstrukci, rozhodl jsem se pro nákup pozemku a stavbu zcela 

nového wellness centra, což je finančně velmi náročná možnost. K tomuto účelu 

počítám jak s vlastním kapitálem, tak s investičním úvěrem od banky a dotacemi 

z Evropské unie v rámci ROP Severovýchod. Ve finanční části návrhu jsem odhadl 

budoucí provozní výnosy a náklady podniku a získal tak představu o výsledcích 

hospodaření v nejbližších letech. V poslední části práci jsem pomocí metody čisté 

současné hodnoty a doby návratnosti určil návratnost a perspektivnost projektu. Ten se 

za daných podmínek ukázal jako výhodný, ale až v dlouhodobějším horizontu, kdy 

návratnost investice vychází zhruba na 26 let.  

K veškerým výpočtům a odhadům jsem se snažil dojít za pomoci všech dostupných a 

relevantních informací, aby byly co nejvíce realistické a blížily se skutečnému stavu. 

V delším časovém horizontu je však téměř nemožné odhadnout reálně peněžní příjmy a 

výdaje. Proto je třeba výsledné hodnoty brát s rezervou a operativně je upravovat dle 

skutečnosti. Jeden z prvních úkolů v budoucnu bude určení nákladové ceny. Je třeba 

počítat i s různými riziky, které mohou ovlivnit investici. V případě finančních nesnází 

by přicházela v úvahu alternativa prodeje podniku. Na druhou stranu pokud by firma 

úspěšně fungovala, dalo by se uvažovat o dalším rozšiřování sortimentu služeb, 

případně o postupném založení sítě poboček v zemi. Jedná se o podnikání v 

perspektivní oblasti wellness, kde jde v prvé řadě o fyzické i duševní zdraví. Nejen 

vzhledem k trendu zdravého životního stylu, který je stále více součástí dnešní doby, ale 

i vzhledem ke skutečnostem vyplývajícím z této práce se domnívám, že dosáhnout 

úspěšného fungování podniku v budoucnu je reálné.  
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Přílohy 

 
Příloha č. 1: Dotazník na založení nového wellness centra na Ostravsku 
 
 

1. Jste: a) muž  b) žena 

 

2. Jste:  

a) student b) pracující s měs. příjmem cca do 20 000 Kč 

c) pracující s měs. příjmem cca přes 20 000 Kč d) důchodce  

 

3. Místo bydliště (Město nebo okres):  

 

………………………………………………………………….. 

 

4. Už jste se někdy navštívil/-la nějaké wellness centrum? 

a) ano b) ne 

 

5. Vyhovuje Vám množství a kvalita wellness center ve Vašem regionu? 

 a) ano b) ne 

 

6. Měl/-la byste zájem navštěvovat nové wellness centrum? 

a) ano b) ne 

 

7. Měl/-la byste zájem o informace, co by naše nové wellness nabízelo? 

a) ano b) ne 

 

8. Měl/-la byste zájem, aby součástí wellness bylo i fitness centrum? 

a) ano b) ne 

 

9. Měl/-la byste zájem, aby součástí wellness byl i menší bazén? 

a) ano b) ne 

 



 

 

10. Mělo by být ve wellness centru i nějaké posezení na nápoj apod.? 

a) ano  b) ne 

 

11. Byl/-la byste ochoten/ochotna připlatit si za hezké, luxusní prostředí? 

a) ano b) ano, příležitostně ne) 

 

12) Kolikrát za měsíc předpoládáte, že byste navštívil/-la wellness centrum? 

a) 1-krát a méně b) 2-4krát  c) 5-6krát  d) 7-8krát   e) vícekrát  

 

13) Kolik byste byli ochotni investovat do návštěvy jednotlivých zařízení (v Kč)? 

 

I. Sauna, pára, bazén (90 minut) 

a) do 100 b) 100 – 150 c) 150 – 200 d) 200 – 250 e) 250 a více 

 

II. Fitness 

a) do 50 b) 50 - 80 c) 80 - 110 d) 110 -150 e) 150 a více  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2: Výsledky dotazníku 
 

a b c d e a b c d e
A 4 6 12 10 14

5 5 13 4 20
6 9 7 2 15 7 2
7 16 2 19 5
8 12 6 16 8
9 14 4 15 9
10 11 7 18 6
11 2 9 7 3 15 6
12 6 7 4 1 0 5 13 3 1 2
13a 7 5 5 1 0 4 7 9 3 1
13b 5 9 4 0 0 6 12 5 1 0

B 4 5 14 8 10
5 5 14 7 11
6 5 9 5 12 4 2
7 10 9 12 6
8 14 5 12 6
9 11 8 10 8
10 5 14 14 4
11 1 12 6 5 11 2
12 10 8 1 0 0 8 9 0 1 0
13a 4 6 6 2 1 5 6 6 1 0
13b 7 5 4 1 2 6 7 2 2 1

C 4 19 27 16 12
5 8 38 4 24
6 34 9 3 22 3 3
7 41 5 25 3
8 38 8 20 8
9 35 11 22 6
10 27 19 19 9
11 34 10 2 23 5 0
12 9 13 8 14 2 2 8 3 7 8
13a 2 1 15 17 11 1 2 10 7 8
13b 3 6 6 12 19 2 3 5 5 13

D 4 2 7 3 11
5 6 3 6 8
6 1 6 2 4 7 3
7 7 2 14 0
8 4 5 5 9
9 7 2 11 3
10 4 5 13 1
11 1 3 5 2 6 6
12 7 2 0 0 0 10 3 1 0 0
13a 7 2 0 0 0 9 4 1 0 0
13b 8 1 0 0 0 12 2 0 0 0

Typ 
zákazníka Otázka MUŽ ŽENA

 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3: Vyvětlivky k dotazníku 
 
 
 
Příjmové kategorie: 
 
A: Studenti 
 
B: Pracující s příjmem cca do 20 000 Kč 
 
C: Pracující s příjmem více než cca 20 000 Kč 
 
D: Důchodci 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4: Souhrnné výsledky dotazníku 
 
 

Otázka a b c d e  
4 77 99    176 
5 45 131    176 
6 102 52 22   176 
7 144 32    176 
8 121 55    176 
9 125 51    176 
10 111 65    176 
11 71 71 34   176 
12 57 63 20 24 12 176 
13a 39 33 52 31 21 176 
13b 49 45 26 21 35 176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 5: Investiční náklady na vybavení centra 
 
 

Položka Cena/ks ks Cena celkem
Fitness
Koberec 11 900 1 11 900
Zrcadlo California 5040S 590 5 2 950
Běžecký trenažér Insportline Flash 34 535 2 69 070
Rotoped Olpran fitness 7568 BK 3 759 2 7 518
Crossový trenažér Insportline Stone 7 833 2 15 666
Ergonmetr Reebok B 5.7 E 17 970 1 17 970
Posilovací lavice - různé druhy 2 499 5 12 495
Posilovací stroj Marcy MP2106 16 690 2 33 380
Posilovací věž Insportline Phantom 19 943 1 19 943
Sada činek a posilovacích závaží 24 990 1 24 990
Plazmová TV LG 32PG6000 11 999 2 23 998
Fitness celkem 239 880
Wellness
Sauna finská Practical (300x230x210) 113 560 1 113 560
Mentolová lázeň 106 490 1 106 490
Polévací vědro s napouštěcím mechan. 3 990 1 3 990
Bazén vnitřní (11x5,5m) 324 900 1 324 900
Ostatní vybavení wellness 35 000 1 35 000
Vířivý bazén Bora Bora pro 6 osob 182 000 1 182 000
Wellness celkem 765 940
Masérna
Masážní stůl 6 000 2 12 000
Masážní židle 3 900 1 3 900
Skříň na míru 10 990 1 10 990
Masérna celkem 26 890
Recepce
Barový pult s úložným prostorem
Stůl TD2-58A 2 088 5 10 440
Židle Askona 400 20 8 000
Barová lednice 21 410 1 21 410
PC sestava Mironet 1015XP 10 490 1 10 490
Židle kancelářská 750 1 750
Ostatní vybavení recepce 15 000 1 15 000
Recepce celkem 66 090
Ostatní
Uzamykatelné skříňky (100x52x25) 1 100 100 110 000
Závěrečná výzdoba centra 30 000 1 30 000

CELKOVÉ NÁKLADY NA VYBAVENÍ (V Kč) 1 238 800

VYBAVENÍ CENTRA

 
 

Poznámka autora: U většiny položek je cena stanovena přesně, u některých položek se jedná o odhady 

 
 



 

 

 
 
 
Příloha č. 6: Splátkový kalendář investičního úvěru 
 
 Požadovaná výše úvěru……………6 200 000,-Kč 

 Úroková sazba…………………….7,2% 

 Splatnost úvěru…………………… 25 let 

 Splácení……………………………541 646,- Kč/rok (konstantní anuita) 

 
 

ROK DLUH ÚROK ANUITA SPLÁTKA

2010 6 200 000 446 400 541 646 95 246
2011 6 104 754 439 542 541 646 102 103
2012 6 002 651 432 191 541 646 109 455
2013 5 893 196 424 310 541 646 117 336
2014 5 775 860 415 862 541 646 125 784
2015 5 650 076 406 805 541 646 134 840
2016 5 515 236 397 097 541 646 144 549
2017 5 370 687 386 689 541 646 154 956
2018 5 215 731 375 533 541 646 166 113
2019 5 049 618 363 572 541 646 178 073
2020 4 871 545 350 751 541 646 190 895
2021 4 680 650 337 007 541 646 204 639
2022 4 476 011 322 273 541 646 219 373
2023 4 256 638 306 478 541 646 235 168
2024 4 021 470 289 546 541 646 252 100
2025 3 769 370 271 395 541 646 270 251
2026 3 499 119 251 937 541 646 289 709
2027 3 209 410 231 078 541 646 310 568
2028 2 898 842 208 717 541 646 332 929
2029 2 565 913 184 746 541 646 356 900
2030 2 209 013 159 049 541 646 382 597
2031 1 826 416 131 502 541 646 410 144
2032 1 416 272 101 972 541 646 439 674
2033 976 598 70 315 541 646 471 331
2034 505 267 36 379 541 646 505 267

CELKEM 7 341 145 13 541 144 6 200 000

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

 
 



 

 

Příloha č. 7: Odhad zjednodušené rozvahy podniku v prvních letech 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015
11 461 000 11 186 603 10 954 075 10 769 218 10 561 808

Zřizovací výdaje 34 760 0 0 0 0
Pozemky 589 000 589 000 589 000 589 000 589 000
Budovy a stavby 9 598 420 9 358 460 9 118 500 8 878 540 8 638 580
Ostatní dlouhodobý majetek 1 238 820 1 239 143 1 246 575 1 301 678 1 334 228

4 476 919 4 577 508 4 797 605 5 122 448 5 556 740
Peníze 203 086 209 179 210 546 207 344 208 560
Účty v bankách 3 967 450 4 022 699 4 250 114 4 591 224 4 994 790
Pohledávky 34 283 49 500 42 645 38 240 51 630
Zásoby 272 100 296 130 294 300 285 640 301 760

15 937 919 15 764 111 15 751 680 15 891 666 16 118 548
9 552 660 9 510 780 9 590 748 9 809 600 10 138 823

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
HV běžného účetního období -147 340 -41 880 72 698 213 392 341 953
Ostatní fondy 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000
Zákonný rezervní fond 0 0 7 270 20 000 20 000
Nerozdělený HV minulých let 0 -147 340 -189 220 -123 792 76 870
Přijaté dotace 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000

6 385 259 6 253 331 6 160 932 6 082 066 5 979 725
Závazky k zaměstnancům 33 045 33 375 29 705 30 002 32 637
Závazky ze sociálního zabezp. 11 566 11 681 10 397 10 501 11 423
Daňové závazky 0 0 17 053 50 055 80 211
Jiné krátkodobé závazky 140 648 103 520 101 126 98 312 79 594
Bankovní úvěry dlouhodobé 6 200 000 6 104 754 6 002 651 5 893 196 5 775 860

15 937 919 15 764 111 15 751 680 15 891 666 16 118 548PASIVA CELKEM

AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL

CIZÍ ZDROJE

Rozvaha firmy Illusions s.r.o.

STÁLÁ AKTIVA

OBĚŽNÁ AKTIVA

 
 
 



 

 

Příloha č.8: Odhad předpokládaného Cash flow podniku v prvních letech 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015

STAV PP NA ZAČÁTKU OBDOBÍ 4 252 991 4 170 536 4 231 878 4 460 660 4 798 568

Zisk -147 340 -41 880 72 698 213 392 341 953
Odpisy 281 255 281 255 281 255 281 255 281 255
Rezervy 0 0 0 0 0

CF ZE SAMOFINANCOVÁNÍ 133 915 239 375 353 953 494 647 623 208
Změna stavu pohledávek -34283 -15217 6855 4405 -13390
Změna stavu závazků 185259 -36683 -7348 -2413 -15161
Změna stavu zásob -272100 -24030 1830 8660 16120
Změna stavu krátkodobých dluhů 0 0 0 0 0
Zaplacená daň za běžnou činnost 0 0 -17053 -50055 -80211

CF Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 12 791 163 445 338 237 455 244 530 566
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 0 0 0 0
Změna stavu nakoupených CP 0 0 0 0 0

CF Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 0 0 0 0 0
Změna stavu dlouhodobých dluhů -95246 -102103 -109455 -117336 -125784

CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI -95246 -102103 -109455 -117336 -125784

CELKOVÉ CASH FLOW -82 455 61 342 228 782 337 908 404 782

STAV PP NA KONCI OBDOBÍ 4 170 536 4 231 878 4 460 660 4 798 568 5 203 350

Cash flow firmy ILLUSIONS s.r.o.

 


