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ABSTRAKT 

Hlavním tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského záměru 

na založení fitness centra určeného ženám. Teoretická část se zabývá informacemi 

o podnikatelském záměru vycházejících z teoretických poznatků, analýz 

a nashromážděných informací. Praktická část je věnována zhotovení konkrétního 

podnikatelského záměru pro vybudování fitness centra pro ženy v malém městě. 

 

ABSTRACT 

The main topic of this bachelor thesis is to create a business plan for the establishment 

of a fitness centre for women. The theoretical part of the thesis deals with information 

about a business plan based on theoretical findings, analysis, and information gathered. 

In the practical part of the thesis the author creates a specific business plan of founding 

a fitness centre for women in a small town.  
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ÚVOD 

V dnešní uspěchané době jsou lidé vystavováni velké psychické a fyzické námaze. 

Proto lidé vyhledávají nejrůznější volnočasové aktivity, které jim mají pomoci se 

odreagovat a přispět ke zlepšení jejich psychické a fyzické zdatnosti. Části naší 

populace k tomu pomáhají nejrůznější sportovní centra, která nabízejí od bazénů, 

wellness, posiloven, až po skupinová cvičení. Moje bakalářská práce se zabývá jednou 

z nejvyhledávanějších aktivit, a to cvičením ve fitcentru. Nejedná se však o fitcentrum 

pro všechny, ale o speciální fitcentrum určené ženám. 

Klientů, kteří vyhledávají a navštěvují fitcentra, rok co rok přibývá. Avšak kvalita 

a odbornost nabízených služeb provozovatelů fitcenter je velmi rozdílná. Zejména 

v menších městech bývá nižší úroveň kvality, protože je zde většinou malá nebo 

dokonce nulová konkurence. Z tohoto důvodu jsem svůj podnikatelský plán 

na vybudování fitness centra pro ženy směřoval na okresní město Svitavy. Fitness 

centra pro ženy jsou velikým hitem a jejich obliba roste. Ženy se ve fitcentru určeném 

přímo jim cítí mnohem lépe, než ve fitcentru smíšeném. Nejsou obtěžovány muži, jejich 

poznámkami a pohledy.  

Základem každého podnikatelského záměru je dobrý podnikatelský plán, který by 

si měl každý zájemce o podnikání sestavit. Důležitou součástí je také analyzovat 

konkurenci a stanovit si cíle, kterých chce podnikatel dosáhnout.  

Tato práce se bude skládat ze 3 částí, a to konkrétně teoretické, analytické a praktické. 

První část je zaměřena na teoretické poznatky, vycházející z odborné literatury a článků. 

Především na popsání samotného postupu založení podniku. Je také zaměřena 

na marketingový mix a financování projektu. Ve druhé, analytické části práce, najdeme 

SLEPT a SWOT analýzu. V praktické části vytvořím samotný podnikatelský plán, 

včetně popisu provozovny. Zaměřím se zde i na veškeré výpočty nákladů, zisků a bodu 

zvratu. 
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Cíle a metodika tvorby práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán vybavení a provozu 

fitness centra pro ženy v malém městě s dvaceti tisíci obyvateli.  Mé hlavní zaměření 

se bude týkat především financování projektu s tím, aby byl projekt realizovatelný 

a rentabilní. K vytváření a zpracovávání mé bakalářské práce budu muset vytvořit 

dotazníky, které budou rozdány mezi ženy přímo v městě, kde by mělo fitness pro ženy 

vzniknout.  Na základě dotazníků budu moci vybrat nejlepší řešení pro provoz fitness 

centra. V práci použiji SWOT analýzu, SLEPT analýzu a další druhy výzkumu. 

V teoretické části se zaměřím především na popsání samotného postupu založení 

podniku. Tedy co to vlastně je podnik, podnikatel, podnikatelský plán a další. Zaměřím 

se také detailněji na marketingový mix a financování podniku. V praktické části pak 

detailně popíši založení konkrétní společnosti včetně popisu provozovny, jejího 

vybavení a výpočtů rentability projektu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části věnuji pozornost důležitým teoretickým poznatkům, které jsou základem 

pro tvorbu podnikatelského záměru. 

1.1 Podnikání 

Obchodní zákoník upravuje podnikání jako soustavnou činnost, prováděnou 

podnikatelem samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku [1].  

V živnostenském zákoně je zakotvena definice:  “Živností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených zákonem“ [2]. 

Abychom pochopili tuto definici, je třeba si vysvětlit dílčí pojmy: 

 soustavnost – činnost musí být prováděna opakovaně a pravidelně, nikoliv 

příležitostně; 

 samostatnost – pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; pokud 

právnická osoba, tak jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu; 

 vlastní jméno – podnikatel jako fyzická osoba provádí právní úkony pod svým 

jménem a příjmením, právnická osoba pod svým názvem, tedy obchodní 

firmou; 

 vlastní odpovědnost – podnikatel, ať už jako fyzická nebo právnická osoba, nese 

všechna rizika zapříčiněná svým jednáním; 

 dosažení zisku – podnikání by mělo být vykonáváno s úmyslem dosažení zisku, 

ne vždy ho však docílí [3]. 

Každá osoba, která začíná podnikat, si musí předem odpovědět na otázky typu: 

 Jaké produkty nebo služby bude na trhu poskytovat? 

 Za jakých podmínek, jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet? 

 Jakým způsobem bude podnik a jeho provoz financovat? 

 S kým bude spolupracovat? 

 Jaká bude právní forma podnikání? 
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 Jaká bude cenová politika? 

 Jaká bude stanovená výše zisku [4]? 

1.2 Podnikatel 

„Podnikatelem je: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 

podle zvláštních předpisů; 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu“ [1]. 

Uspět a být podnikavý je jádrem podnikání. Druhé zmíněné, tedy podnikavost, můžeme 

vyložit jako motivaci, umění a schopnost vytvořit, nalézt a využít jisté příležitosti 

pro zajištění dlouhodobé prosperity subjektu podnikaní. První zmíněné, tedy úspěch, 

pak chápeme jako očekávání, že se dosáhne předem stanovený cíl. Motivace je dalším 

důležitým faktorem podnikání. V případě motivu jde o jakýsi podnět v lidském chování. 

Motivy jsou vyvolány potřebami. Základním kamenem úspěchu je chtít zvítězit, tedy 

vůle při dosažení předem stanoveného cíle [3]. 

1.3 Podnik 

V obchodním zákoníku je podnik definován jako:  

“Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož I osobních 

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

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit” [1]. 

V podniku, který chápeme jako základní jednotku v hospodářství, se protíná poptávka 

a nabídka. 

1.3.1 Členění podniku 

Podniky jsou rozděleny na družstva a živnost, obchodní společnosti nebo státní 

podniky, a to na základě právní formy a charakteru vlastnictví.  Existuje i dělení 
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založené na velikosti podniku. Mezi hlavní parametry tohoto rozdělení patří velikost 

obratu, zisku, kapitálu a počtu zaměstnanců. Dle tohoto rozdělení jsou v ČR rozděleny 

podniky na malé, střední a velké [3]. 

1.4 Podnikatelský plán 

„Promyšlený, dobře zdůvodněný podnikatelský plán bývá nezbytným předpokladem 

získání financování z externích zdrojů. Ukazuje investorovi či bance, že podnikatel ví, 

jak svou firmu dále rozvíjet, upevňovat její postavení na trhu a zvyšovat její 

hodnotu“ [5]. 

„Podnikatelský plán by měl být alfou a omegou každého podnikatele. Mnohokrát jsem 

od různých, a to i relativně úspěšných podnikatelů slyšel, že business plán nemají 

a nepotřebují. To je ale krutý omyl. Business plán není potřeba jen pro investora, 

pro banku, potenciálního člena představenstva nebo klíčového partnera, ale slouží 

především samotnému podnikateli, jeho managementu a zaměstnancům k formulaci 

definici cílů společnosti a nástrojů, které jsou pro jejich dosažení nezbytné. Je třeba 

si uvědomit, že podmínky na trhu se mění a že firma, podnikatel i jeho plán se musí 

měnit s ním“ [5]. 

Podnikatel zpracovává dokument - podnikatelský plán. V tom jsou zmíněny externí 

a interní faktory, jenž ovlivňují podnikání. Zváží se potenciální prosperita a vůbec 

životaschopnost podnikatelské činnosti. Pan Bartoš a Horák zmiňují, že 

do podnikatelského plánu nahlížejí banky při poskytování případného úvěru, ale také 

do něj průběžně nahlíží samotný podnikatel, pro kterého je podnikatelský plán jakýmsi 

vodítkem, při jeho činnosti. S tím by také měli být velmi dobře seznámeni zaměstnanci. 

Posílí to jejich vztah k firmě, budou jim jasné cíle podniku a rovněž to prohloubí jejich 

informovanost [5]. 

Ať už prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, je důležité odlišit se 

od konkurence. Ignorování tohoto podstatného faktu, jehož se bohužel dopouští drtivá 

většina podnikatelů, je velkou chybou. V podnikání by mělo jít o to, přijít s něčím 

novým na trh, přinášet inovace a kreativní nápady a myslet dopředu, abychom měli 

náskok před konkurencí [5]. 
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Jakási představa, vize, jak by měl vypadat podnikatelův podnik - takto můžeme rovněž 

chápat podnikatelský plán. Veškeré plány a nápady jsou zmíněny právě 

v podnikatelském plánu. Bohužel, ne vše vyjde vždy podle představ. Je důležité 

nejdříve důkladně zmapovat trh, do kterého se chystá podnikatel vstoupit, 

aby eliminoval co nejvíce odchylek a při plnění plánu ho překvapilo co nejméně 

událostí [5]. 

1.4.1 Typy podnikatelských plánů 

Lze rozlišovat několik typů podnikatelských plánů. Vzhledem k rozsahu a formě, 

můžeme rozlišit tyto podnikatelské plány: 

a) prezentace ve výtahu (Elevator Pitch) – nemusí být v písemné podobě, jde 

o verbální prezentaci, která trvá do jedné minuty; 

b) executive summary – jedná se o písemný dokument o maximální délce A4, který 

shrnuje celý podnikatelský záměr. Měli bychom ho mít pořád k dispozici; 

c) zkrácený podnikatelský plán – jde o kratší a povrchnější verzi plného 

podnikatelského plánu. Má objasnit naše záměry, ale na druhou stranu uchovat 

obchodní tajemství; 

d) plný podnikatelský plán – detailní vypracování podnikatelského plánu; 

e) internetová verze – elektronická verze, která je k dispozici na webových 

stránkách nebo kterou zasíláme prostřednictvím e-mailu [5]. 

1.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

 titulní strana, 

 shrnutí, 

 údaje o vlastnících firmy, 

 popis podniku, 

 popis podnikatelské příležitosti, 

 popis výrobku a služeb, 

 postavení firmy na trhu, konkurence a marketing, 

 personální zdroje, 
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 finanční plán, 

 rizika projektu, 

 příloha [6]. 

Titulní strana 

Obsah podnikatelského plánu je zřejmý z titulní strany. Jsou zde vypsány údaje jako 

sídlo a název společnosti, kontakt (e-mail a telefon) a jméno podnikatele, dále pak 

povaha podnikání, popis podniku, struktura podniku a způsob financování [7]. 

Shrnutí 

V této kapitole jde o zjednodušený souhrn nejdůležitějších hledisek podnikatelského 

plánu. Toto shrnutí má podat jasný obraz cílů a cest, kterými se výsledku dosáhne, 

obraz o potřebné výši kapitálu a míry zhodnocení. Ve čtenáři by shrnutí mělo vzbudit 

zvědavost, měl by mít zájem přečíst si i zbytek dokumentu a zaměřit se i na detaily [7]. 

Shrnutí vypracovává následující: 

 Podnikatelský záměr – charakterizuje a popisuje podnikání, nabízené produkty 

či služby. Dále se pak provede průzkum trhu, definuje se jeho velikost a cílové 

skupiny. 

 Cíle podniku - stanovují se dlouhodobé i krátkodobé cíle podnikání, strategie 

a konkrétní postupy, jimiž je možné cílů dosáhnout. 

 Faktory úspěchu - zde se popisují výhody nad konkurencí, dále pak čím je náš 

podnik odlišný od ostatních a vysvětluje se užitek, který pro zákazníka má [5]. 

Údaje o vlastnících firmy 

Tato část zmiňuje důležité osoby, které firmu vedou a stojí za fungováním podniku, 

tedy ti, jenž tvoří personální strukturu. Mnoho investorů totiž při posuzování investice 

nahlíží právě i na vedoucí osoby projektu. Z toho důvodu je nutné poukázat na úspěchy, 

jimiž dané osoby disponují, zmiňují se rovněž předpoklady a zkušenosti v dané oblasti 

[6]. 
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Popis podniku 

Zde je uváděna právní forma podnikání, jenž je závislá na organizační struktuře, počtu 

společníků atd. Rovněž se zde zmiňuje způsob vedení účetnictví, zda-li si firma najímá 

externí společnost, nebo si ho zpracovává sama. Poté také místo podnikání, sídlo 

společnosti, pokud je více provozoven, tak jejich adresy. Jsou zde také vysvětleny 

důvody, proč jsou vybrána právě tato místa. Nechybí ani personální struktura podniku 

[6]. 

Popis podnikatelské příležitosti 

Popíše se služba, výrobek a velikost trhu, kde se bude podnikat. Tato část také vysvětlí 

přínos podnikání, co přinese a jak uspokojí zákazníkovy potřeby [6]. 

Popis služby, výrobku 

Určí se cílové skupiny a forma, kterou se služba dostane k zákazníkovi. V případě 

výrobku jsou popsány technické parametry, kvalita a materiál, z něhož je vyroben. 

Pokud k výrobku existují podpůrné služby, zmíní se zde také. Definují se konkurenční 

výhody a zmíní se mapa výdejen [6]. 

Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing 

V tomto plánu firma popisuje, jak plánuje dostat produkt k cílové skupině, jak se chce 

celkově prosadit na trhu. Aby to bylo možné, je třeba vypracovat analýzu trhu, 

zákazníků, dodavatelů a v neposlední řadě analýzu konkurence. Informace, které nám 

k tomu poslouží, mohou být různé: 

 statistická data, 

 marketingové průzkumy, 

 dotazníky, 

 internet, 

 a další [6]. 
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Pro dlouhodobý úspěch je třeba průběžná analýza konkurence. Mapujeme konkurenci 

a hledáme její nedostatky, jenž se snažíme využít v náš prospěch. To, jak působí 

konkurence, je šance pro nás. Musíme mít zmapované jak její slabé, tak silné 

stránky [6]. 

Zásadní je také správná cenotvorba u prodeje výrobků a poskytování služeb. Bereme 

ohled na zákazníky, nezapomínáme na různé slevy a předpokládanou cenovou 

politiku [6]. 

Personální zdroje 

Pokud se jedná o malou firmu, bude stačit personální strukturu popsat stručně. 

V případě velkého či středního podniku strukturu zaměstnanců a vedoucích osob 

popisujeme podrobněji. Nesmíme zapomenout popsat jednotlivé funkce, schopnosti 

zaměstnanců, požadované zkušenosti a jejich vzdělání [3]. 

Finanční plán 

Tato část podnikatelského plánu, popisována jako nejdůležitější, spojuje jeho předchozí 

části a snaží se je přetransformovat do číselné podoby, aby se mohla znázornit reálnost 

plánu z pohledu ekonomického. Najdeme zde rozvahu (plán zdrojů a majetku), 

plánovaný výkaz zisků a ztrát, plán peněžních toků, hodnocení efektivnosti, výpočet 

bodu zvratu (v tomto bodě je dosaženo nákladů a výnosů), v neposlední řadě 

je zde i plánová rozvaha [3]. 

Veškeré modely a výpočty musí být podloženy reálnými podklady. Finanční analýza se 

provádí pomocí následujících finančních ukazatelů: 

 ukazatel likvidity, 

 rentability, 

 aktivity a zadluženosti. 

Výpočty jsou pak prováděny ve variantách: 

 optimistická (předpokládá se nejlepší možný scénář a 100 % dosažení kapacit), 
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 pesimistická (počítá se s nejhoršími výsledky), 

 reálná (pracuje se s předpokládanými čísly) [3]. 

Rizika projektu 

Pracovat musíme také s možnými riziky. Rizika vyplývají často z technologického 

vývoje, slabých stránek marketingu nebo schopností manažerského týmu. Tato rizika je 

třeba mít zmapována, analyzujeme je a připravujeme si strategii pro předejití rizik. 

Investor, pokud tyto kroky vidí, má větší přesvědčení přiklonit se k našemu projektu, 

protože ví, že dokážeme případným problémům čelit [7]. 

Přílohy 

V přílohách lze nalézt např. tyto informativní materiály: výpisy z obchodního rejstříku, 

fotografie, technologické postupy při výrobě, propagační akce, reference významných 

obchodníků, výkaz zisku a ztrát, rozvahu peněžních toků atd. [8]. 

1.5 Právní formy podnikání 

V České republice existují dva druhy forem podnikání: 

 Podnikání fyzických osob 

 Podnikání právnických osob 

1.5.1 Podnikání fyzických osob - OSVČ 

Podnikání formou osoby samostatně výdělečně činně upravuje Živnostenský zákon. 

Pokud právnická či fyzická osoba splní zákonem dané podmínky, má možnost 

provozovat živnost. Týká se to osob, jenž podnikají v zemědělství, osoby provozují 

činnost a osoby, které provozují podnikání dle zvláštních předpisů. Získání 

živnostenského oprávnění je podmínkou podnikání [2]. 

Všeobecné podmínky provozování živnosti: 

 minimální věk 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 
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 bezúhonnost. 

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je 

živností vyžadována. 

Živnosti se dělí na: 

 ohlašovací živnosti, 

 koncesované živnosti [2]. 

Ohlašovací živnosti 

Mohou být provozovány na základě ohlášení. Ohlašovací živnosti se dělí na: 

 Řemeslné živnosti: u takových je nutné prokázat se maturitním vysvědčením, 

výučním listem z patřičného oboru, diplomem nebo uznáním dosažené 6 leté 

praxe v oboru opravy, řeznictví či hostinská činnost. Příloha č. 1 Živnostenského 

zákona obsahuje kompletní seznam těchto živností. 

 Vázané živnosti: příloha č. 2 Živnostenského zákona uvádí odbornou 

způsobilost, kterou je nutné prokázat pro získání tohoto typu živnosti, mj. uvádí 

tato příloha rovněž seznam vázaných činností. Tyto živnosti jsou spojeny např. 

s geologickými pracemi, poskytováním sportovních či tělovýchovných služeb, 

výrobou nebezpečných chemických látek nebo se zpracováváním tabákových 

výrobků. Občan některého ze států Evropské unie nebo České republiky je 

povinen odbornou způsobilost dokazovat dokladem o uznání odborné 

kvalifikace, jenž vydává uznávací orgán, a to dle zákona o uznávání odborné 

kvalifikace. 

 Volné živnosti: v tomto případě prokázání odborné kvalifikace není nutné. Týká 

se to například chovu zvířat, sklenářské činnosti, pronájmu, oprav a výroby 

obuvi atd. [2]. 



22 

 

1.5.2 Podnikání právnických osob – společnost s ručením omezeným 

Společnost s r.o. se pokládá za založenou dnem podpisu společenské smlouvy všemi 

společníky uvedenými v této smlouvě, avšak vzniká dnem zapsání do Obchodního 

rejstříku. 

Základní kapitál je tvořen vklady společníků, a to v minimální výši 1 Kč. 

Společnost s.r.o. ručí celým svým majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně 

za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů všech společníků. 

Orgány s.r.o. 

 valná hromada, 

 jednatelé, 

 dozorčí rada [1]. 

Valná hromada 

Valná hromada je v případě společnosti s ručením omezeným nejvyšším orgánem. 

Schvaluje účetní závěrky, stanovy, změny ve společnosti, může rozhodnout o změně 

společenské smlouvy, odvolává a jmenuje členy dozorčí rady, jednatele a také 

má možnost vyloučit společníka. Valnou hromadu tvoří všichni společníci a každý 

z nich má 1 hlas na každých 1000 Kč, které do společnosti vložil [1].  

Jednatelé 

Za jednatele je označován statutární orgán dané společnosti. Náleží jim obchodní vedení 

společnosti. Jmenuje je valná hromada z řad společníků či dalších fyzických osob [1]. 

Dozorčí rada 

Pokud tak stanoví společenská smlouva nebo zákon, zřídí se dozorčí rada. Členové musí 

být tři a jsou voleni valnou hromadou, přičemž členem nesmí být jednatelé společnosti. 

Dozorčí rada má za úkol dohlížet na činnost jednatelů, podávat zprávy valné hromadě, 

nahlížet do účetních a obchodních knih a jiných dokladů [1].  
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Porovnání živnosti a společnosti s ručením omezeným 

 Pro s.r.o.: pro obchodní partnery je důvěryhodnější než živnost. 

 Pro živnost: pro službu nebo produkt se dá zaregistrovat ochranná známka, dále 

je zde méně administrativy. 

 Pro s.r.o.: lepší nastavení daňového zvýhodnění. 

 Pro živnost: volnější nakládání s financemi. 

 Pro s.r.o.: neručí se vlastním majetkem, ale jen a pouze majetkem společnosti. 

 Pro živnost: pokud u s.r.o. je jediný majitel a zároveň jednatel, ručí stejně jako 

u živnosti celým svým majetkem [9]. 

1.6 Marketingový mix 

Při tvorbě marketingového plánu tvoří pilíře 4 základní marketingové nástroje, které 

označujeme jako 4P - price, place, promotion, product. Jsou využívány k uskutečňování 

dlouhodobých a také krátkodobých záměrů podniku. Je dobré tyto prvky pečlivě 

sledovat, jelikož jsou ovlivnitelné [10]. 

1.6.1 Výrobek (Product) 

Je nutné najít cílovou skupinu, která bude mít o výrobek zájem, aby firma prodávala 

a byla zisková. To není v době velké konkurence jednoduché. Je nutné se odlišit. 

Zákazník si vybere výrobek, který splní veškeré jeho požadavky. V procesu 

rozhodování si zákazník porovnává vlastnosti výrobku. Proto je důležité, aby výrobce 

upravil jednotlivé vlastnosti výrobku takovým způsobem, aby spotřebitele daný výrobek 

nadchnul, překvapil a přinesl mu užitek. Takovými vlastnostmi mohou podle Srpové 

a Řehoře být: 

 kvalita, 

 varianty produktu, 

 design, 
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 obal, 

 značka, 

 záruka, 

 platební podmínky, 

 servis a pomoc při instalaci, 

 doplňkové funkce [3]. 

1.6.2 Cena (Price)  

„Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který vytváří příjmy pro podnik. 

Rozhodování o cenové strategii podniku vychází jak ze znalosti obecných faktorů 

působících na ceny, z poznatků o hospodářském a politickém vývoji, tak ze znalosti 

24 odbytového trhu, chování spotřebitelů, analýzy konkurence, z vymezení role cen 

marketingového mixu, za znalosti průběhu nákladů ve vztahu k poptávce resp. 

K vyrobenému množství a dalším proměnných. Úspěšné podniky přitom nepoužívají 

jedinou cenovou strategii, ale snaží se diferencovat ceny (a to i v těch případech, kdy 

prodávají zcela identické výrobky)“ [11]. 

1.6.3 Místo (Place) 

Dodat výrobek ve správném čase na správné místo je hlavní úkol distribuce. Mezi 

nejzásadnější distribuční kanály patří maloobchod, velkoobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. Rovněž jsou pro logistiku a distribuci důležité dodací podmínky, 

optimalizace dopravní cesty, řízení zásob, způsob a prostředky přepravy výrobku [8]. 

1.6.4 Propagace (Promotion) 

Podpora prodeje znamená komunikaci se zákazníky. Propagace oslovuje a působí 

na okolí společnosti, proto je velice důležité jí věnovat stejně tak velkou pozornost, jako 

ostatním pilířům marketingového mixu. Do marketingové komunikace zařazujeme tyto 

oblasti: 
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 reklamu, 

 osobní prodej, 

 podporu prodeje, 

 sponzoring, 

 přímý marketing [8]. 

1.7 Financování podnikatelských záměrů 

Zdroj financí může být problémem, na kterém ztroskotá podnikatelský záměr - z něj 

vyplývá, které zdroje bude podnik ke svému financování využívat. Krátkodobě vázaný 

majetek, tedy ten, jenž je určen k okamžité spotřebě, je možné financovat zdroji 

s krátkodobou i dlouhodobou splatností. Dlouhodobý majetek by pak měl být vázán 

dlouhodobými zdroji. Zejména dlouhodobé zdroje financování jsou důležité 

k financování podnikatelského záměru. Možností je několik, například leasing, Venture 

capital, obchodní andělé, dotace, vlastní zdroje nebo prvotní emise cenných papírů [6]. 

1.7.1 Bankovní úvěr 

Podnikatelské aktivity podnikatelských subjektů mohou být financovány bankovními 

úvěry.  

Bankovní úvěr lze všeobecně vysvětlit jako zapůjčení peněžních prostředků od banky 

a s nimi spojeného práva s těmito prostředky nakládat, oproti závazku následně 

tyto prostředky vrátit. Úrok je pak odměnou za toto zapůjčení. Jistinu, tedy zapůjčený 

obnos, je povinen úvěrový dlužník vrátit a současně musí zaplatit i zmíněný úrok [12]. 

Existují nejrůznější faktory, podle kterých lze dělit bankovní úvěry, např. podle: 

 doby splatnosti: 

 krátkodobé bankovní úvěry s dobou splatnosti do jednoho roku, 

 střednědobé úvěry s dobou splatnosti do pěti let, 

 dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti nad pět let. 
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 účelu: 

 provozní úvěry, 

 investiční úvěry, 

 překlenovací úvěry. 

 způsobu zajištění: 

 zajištěné úvěry, 

 nezajištěné úvěry. 

 způsobu čerpání: 

 jednorázové, 

 ve formě úvěrové linky [7]. 

Znaky charakteristické pro úvěr: 

 Úročení - úrok je cenou za zapůjčení finančních prostředků, je stanoven 

variabilní nebo fixní úrokovou sazbou a počítá se v podobě procent z nesplacené 

části daného úvěru. 

 Návratnost - je nutné splácet ve stanovené lhůtě. V některých případech je 

možné se setkat se splácením na konci doby splatnosti, většinou však 

v pravidelných intervalech. 

 Zajištění návratnosti - pozor na okolnosti, které nemůžeme předvídat, a mohou 

ohrozit zaplacení ceny úvěru nebo jeho splácení. Banka ve většině případů 

požaduje ručení ve výši celkových úroků a poskytnutého úvěru [7]. 

1.7.2 Leasing 

Pronájem (tzv. leasing) se nestává vlastnictvím podniku, je to pouze nástroj využívání 

majetku po určenou dobu. Firma pomocí leasingu může přijít k majetku, aniž by použila 

vlastní finanční zdroje k samotnému pořízení. Platí se poplatky za užívání takového 

majetku a jsou daňově uznatelným nákladem. Leasingová společnost má ve svém 
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majetku předmět leasingu a nájemce (podnik) ho využívá k plnění podnikatelského 

plánu. Leasing může existovat formou provozního či finančního leasingu [3]. 

Podle přechodu vlastnických práv se leasing dělí na: 

 Finanční leasing - majetek je pronajímán na značnou část jeho životnosti. 

Po ukončení leasingu se vlastnická práva převádí na nájemce, který se tak stává 

majitelem dlouhodobého majetku.  

 Operativní leasing - v tomto případě se pronájem sjednává na kratší dobu, než je 

životnost dlouhodobého majetku. Majetek je po ukončení nájmu vrácen 

leasingové společnosti, ta totiž drží práva a tento majetek pak pronajímá dalším 

zájemcům [3]. 

1.8 Finanční analýza 

Výkonnost podniku a finanční situaci je třeba při úspěšném podnikání sledovat neustále 

- průběžně tak hodnotíme výsledky podnikání. K těmto účelům se používá finanční 

analýza, jenž vychází a používá informace z výkazu zisku a ztrát, rozvahy atd. Hlavním 

důvodem používání je kompletně posoudit finanční situaci podniku a vyčíst informace 

k jejímu dalšímu vývoji do budoucna. 

Nejznámější finanční analýza je tzv. poměrová analýza, která zjišťuje efektivnost 

využívání disponibilního kapitálu daným podnikatelem (nebo firemním 

managementem). Je nutné sledovat vývoj ukazatelů v prostoru i čase a porovnávat 

výsledky, kterých firma dosáhla, s výsledky firem jiných [3, 13]. 

Nejpoužívanější ukazatele: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele zadluženosti [3]. 

1.8.1 Ukazatele rentability 

Tento termín označuje schopnost podniku v daném okamžiku uhradit splatné závazky. 

Podnik je solventní (tedy platebně schopný) tehdy, pokud má k příslušnému dni vícero 



28 

 

pohotových peněžních prostředků, takzvaných aktiv 1. stupně likvidity (tj. peněžní 

hotovost), než kolik má splatných závazků. Termín označuje stav podniku. Platební 

schopnost je možné někdy označovat jako tzv. momentální likviditu [14]. 

Rentabilita investovaného kapitálu (ROI) 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Ʃ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣
∗ 100 

Rentabilita celkových vložených aktiv (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

Ʃ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣
 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝐾
 

Rentabilita tržeb (ROS) 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

1.8.2 Ukazatel likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné závazky, tj. platební 

schopnost. Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi složkami oběžného 

(krátkodobého) majetku a krátkodobými závazky. Při řízení likvidity jde o to, mít 

k danému datu (tj. ve správném čase) a v odpovídající podobě (tj. na správném místě) 

dostatek peněžních prostředků k úhradě závazků“ [15]. 

Běžná likvidita 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴

𝑘𝑟á𝑡. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦
 

Rychlá likvidita 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦
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Hotovostní likvidita 

𝐻𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝐴 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡. 𝑝𝑜ℎ𝑙.

𝑘𝑟á𝑡. 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡. 𝑏𝑎𝑛𝑘. ú𝑣ě𝑟𝑦
 

1.8.3 Ukazatel zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti nás informuje o úvěrovém zatížení firmy a o její schopnosti 

splácet dluh [15]. 

Pro účely tohoto ukazatele se používají následující vzorečky: 

 Celková zadluženost 

 Tento výpočet udává krytí aktiv (majetku společnosti) cizími zdroji. 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴
 

 Úrokové krytí 

 Výpočet úrokového krytí udává informaci kolikrát EBIT pokrývá 

úrokové náklady společnosti. 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

 Míra samofinancování 

 Tento ukazatel vyjadřuje podíl vlastního kapitálu k celkovým aktivům. 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝐾

𝐴
 

 

1.9 Vybrané analytické nástroje 

Připravování podnikatelského plánu je nutné podložit výstupy analýzy (analýzy 

vnitřních a vnějších podmínek). Je možné využít některé analytické nástroje, jenž se 

běžně využívají, například SLEPT analýza, SWOT analýza nebo třeba Porterův model 

konkurenčních sil. Při vytváření podnikatelského plánu tak tímto můžeme snížit riziko 

opomenutí některých faktorů [7]. 
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1.9.1 Analýza vnějšího prostředí 

Při analýze vnějšího prostředí se zjišťují především hrozby a příležitosti, jenž nejsou 

námi ovlivnitelné, ale můžeme se na ně připravit. Kupříkladu jde o slabou nebo silnou 

konkurenci, situaci na trhu práce, politiku daní daného státu a podobně [7]. 

1.9.2 PEST analýza 

V této analýze se identifikují vnější faktory, jenž působí na podnik. Jedná se 

o ty faktory, které mohou přímo ovlivnit podnik při rozhodování o strategii. Pomocí této 

metody se analyzují faktory, které jsou zejména výsledkem potenciálních hrozeb 

a příležitostí. PEST analýza zahrnuje: 

 Sociální faktory - jde o strukturu a vývoj obyvatelstva, tedy věková struktura 

a velikost populace, pracovní preference a podobně. Poté makroekonomické 

charakteristiky trhu práce (třeba míra nezaměstnanosti) a sociálně-kulturní 

aspekty (pro příklad je zde možné uvést životní úroveň). 

 Legislativní faktory - práce soudů (i rejstříkových soudů), zákony a jejich 

použitelnost. 

 Ekonomické faktory - zde jde především o hospodářské ukazatele (výše HDP, 

míra inflace, měnová stabilita a podobně), ale také přístup ke zdrojům financí, 

státní podpora, přímé a nepřímé daně. 

 Politické faktory - politická oblast v dané zemi formuluje politické vlivy, 

vyjadřuje stabilitu poměrů, postoje k podnikání a politické trendy [16]. 
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Obrázek 1 PEST analýza 

(Zdroj: http://wiki.knihovna.cz) 

1.9.3 Porterův model konkurenčních sil 

Tento model řeší přímou konkurenci. Do jaké míry nás konkurence může ovlivnit, jak je 

daný trh přitažlivý a rovněž jeho výkonnost. Nutné je zvážit současnou konkurenci, ale 

také tu budoucí (nové substituty, případná nová konkurence a podobně) [17]. 
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Obrázek 2 Porterův pětifaktorový model 

(Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz) 

1.9.4 Analýza vnitřního prostředí  

Vnitřní prostředí a jeho analýza nám určí silné a slabé stránky podniku. Interní faktory 

jsou námi ovlivnitelné a kontrolujeme je, zde jde o naše manažerské schopnosti, 

produkty, personál [7]. 

1.9.5 SWOT analýza 

SWOT analýza by měla být již při zrodu firmy důležitou součástí v podnikatelském 

plánu. Jde o strategickou analýzu, která nám určí stav firmy a její silné stránky 

(Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). 

Je to jakýsi rozbor a hodnocení současného stavu podniku - vnitřní prostředí a nynější 

situace okolí - vnější prostředí [16].  
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Obrázek 3 SWOT analýza 

(Zdroj: http://www.podnikatel.cz) 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části jsem vytvořil dvě analýzy a to SWOT a SLEPT. Hlavním důvodem těchto 

analýz je zjištění příležitostí a hrozeb, které s mým podnikem souvisejí. Analýzy mi 

také ukáží faktory, které budou během působení podniku ovlivňovat jeho prosperitu. 

2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky fitness centra a taktéž na jeho 

příležitosti a hrozby.  

Silné stránky (Strengths) 

 Poloha fitcentra v centu města. (dostupnost, parkování) 

Umístění fitcentra v centru města je výhodné z důvodu dobré spádovosti 

obyvatel, jelikož náměstí je i geograficky ve středu Svitav. Plusem jsou i vlastní 

vyhrazená parkovací místa. 

 Malá konkurence 

Ve městě se nenachází jediné fitcentrum nabízející komplexní služby v oblasti 

fitness určené výhradně ženám. Jediné fitcentrum ve městě je smíšené a nabízí 

zastaralé cvičební stroje. 

 Kvalifikovaný personál 

Veškerý personál bude vyškolen v oblasti fitness, aby mohl být klientkám 

kdykoliv nápomocný. Lektoři budou mít kvalifikace na jednotlivé skupinové 

lekce, které bude LadiesFit nabízet.   

 Nové klimatizované prostory 

Prostory bývalého obchodu budou kompletně zrekonstruovány a vybaveny 

moderním a funkčním vybavením, včetně kvalitní vzduchotechniky.  
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 Nejmodernější technologické vybavení 

Vybavení posilovny od firmy inSPORTline, která dodává stroje Body-Solid 

zaručuje to nejlepší vybavení, které je v současné době na trhu k dostání. 

 Rozsáhlost nabízených služeb 

Klientky si budou moci vybrat mezi návštěvou samotné posilovny s kardio 

zónou či skupinových lekcí TRX, PowerYogy nebo kruhových tréninků. 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 Malá zkušenost s tímto druhem podnikání 

Jedná se o první zkušenost s podnikáním v oblasti fitness, a tak je důležitá 

pečlivost a pozornost. Důležité je sledovat stále nové trendy a přizpůsobovat se 

jim. 

 Nezavedené jméno podniku u zákazníků 

LadiesFit se objeví na trhu poprvé a bude si muset vybudovat stálou klientelu, 

kterou si musí udržet tím, že bude nabízet stále kvalitní služby a rozvíjet se. 

 Zadlužení v začátcích podnikání 

Na začátku podnikání bude LadiesFit využívat Rychlý Business Investiční Úvěr 

od UniCredit Bank na poměrně vysokou částku 1 300 000,- Kč.  

 Kolísavost návštěvnosti 

Rozhodujícím faktorem pro klientky je počasí - při letních teplotách dávají ženy 

přednost cvičení venku. Avšak i s tím bude LadiesFit bojovat pomocí kvalitní 

vzduchotechniky, díky které by mělo být ve fitcentru stále příjemné cvičební 

prostředí. 
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Příležitosti (Opportunities) 

 Propagace zdravého životního stylu 

V současné době je zdravý životní styl velmi diskutované téma a právě toho 

musí LadiesFit využít. Musí také sledovat akce pojišťoven, které často nabízejí 

příspěvky na nákup permanentních vstupenek do fitcenter a neprodleně 

o tom informovat klientky. 

 Nabídka zvýhodněných vstupních balíčků na slevových portálech 

Zvýhodněné vstupenky v začátcích projektu na slevových portálech jsou velkou 

reklamou pro LadiesFit a zaručí vysokou návštěvnost v prvních měsících. 

 Oslovení středních škol ve městě – pronájem prostor 

V LadiesFit budou probíhat v málo vytížených dopoledních hodinách lekce 

určené středním školám v rámci jejich tělesné výchovy. Ve městě se nachází 

zdravotní a ekonomická střední škola kde, je vysoká koncentrace dívek. 

 Rostoucí zájem o fitness 

V současnosti je ideální doba na otevření fitness centra, jelikož je statisticky 

prokázáno, že ženy vyhledávají cvičební příležitosti více než v předchozích 

letech a to by mělo LadiesFit velice pomoci.  

 Získání stálých klientek 

Základ úspěchu je vytvoření početné skupiny klientek, které budou služby 

využívat častěji než jednou týdně. Napomoci by tomu měly i věrnostní karty, 

které LadiesFit plánuje vydávat. 

Hrozby (Threats) 

 Rostoucí konkurence 

Vznik dalšího fitness centra speciálně pro ženy ve městě Svitavy by byl veliký 

problém, jelikož by nebyl dostatek klientek ani v jednom centru. Kdyby se tak 
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stalo, musí být LadiesFit vždy o krok napřed a nabízet kvalitnější a žádanější 

služby. 

 Zhoršení ekonomické situace populace 

V současné době je finanční situace obyvatel pardubického kraje dost tristní. 

Kdyby došlo k dalšímu zhoršení, byl by to pro LadiesFit velký problém. Podle 

statistik a prognóz by však tato situace nastat neměla. 

 Snížení poptávky po našich službách 

Poptávka by mohla klesnout v případě otevření konkurenčního podniku 

ve městě nebo po negativních zkušenostech s LadiesFit. Tato situace by mohla 

rozhodovat o udržení na trhu nebo konci podnikání. 

2.2 SLEPT analýza 

Sociální prostředí 

Provozovna fitcentra pro ženy bude ve městě Svitavy.  Svitavy jsou okresním městem 

a ke dni 1. 1. 2015 měly 17112 obyvatel.  Okres Svitavy měl k roku 2015 

104 495 obyvatel, kteří žijí ve 116 obcích. Z celkového počtu obyvatel je 50,74% žen. 

Průměrný věk žen v okrese je 40,4 let. 

Příznivý je také fakt, že do města Svitavy jezdí velké množství žen do zaměstnání.  

Město Svitavy je dobrá spádová oblast pro okolní města, jako jsou Litomyšl, Polička, 

Moravská Třebová či Česká Třebová, kde chybí nabídka fitness center určených 

výhradně ženám. Pro všechna jmenovaná města jsou Svitavy dostupné jak hromadnou 

dopravou, tak automobilem do 20 minut cesty.  

Ve Svitavách najdeme několik středních škol jako je Obchodní 

akademie a VOŠE Svitavy, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Svitavy či Střední zdravotnická škola Svitavy. Pro mé podnikání je pozitivním 

faktem to, že na uvedených školách je vysoké množství studujících žen, čehož chci 

využít a navázat se školami spolupráci. 
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Legislativní a politické prostředí 

Důležitým faktorem pro vznik nových podniků je členství České republiky v Evropské 

unii. Další důležitý fakt je, že postupem času ustupuje finanční krize, což zapříčiňuje 

otevírání stále nových malých podniků. Důsledkem toho se snižuje i míra 

nezaměstnanosti, která přispívá k tomu, aby populace více utrácela. Podpůrným bodem 

pro podnikatele v České republice je to, že u nás v zemi panuje stabilní politická 

situace. Ve městě Svitavy je právě v tuto dobu ideální prostřední pro vznik nových 

podniků zaměřených na zdravý životní styl, jelikož město Svitavy bylo vyhlášeno 

Evropským městem sportu 2015. Nicméně pro každou firmu sídlící v České republice je 

důležitá její legislativa, a to především:  

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

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

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

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

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

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Ekonomické prostředí 

Návštěvnost fitness centra ovlivňuje finanční situace obyvatelstva. Průměrný plat 

se v Pardubickém kraji v roce 2014 pohyboval okolo 22 058,- Kč, v České republice 

to však bylo 27 200,- Kč. S finanční situací je spojena nezaměstnanost, 

která dle Českého statistického úřadu byla k 28. 2. 2015 v okrese Svitavy mezi 

aktivními práce schopnými obyvateli (15 – 64 let) 8,49% což představuje 5939 

obyvatel. Z údajů je patrné, že nezaměstnanost v okrese je opravdu vysoká, proto by 

měla vláda, kraj či okres více podporovat vznik nových podniků, které jsou zdrojem 

pracovních míst. 
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Technologické prostředí 

Vybavení fitness centra by mělo odpovídat nejmodernějším trendům v oblasti fitness. 

Fitcentrum bude nabízet cvičební stroje té nejvyšší kvality a nejnovější ergonomie 

a designu. U těchto strojů se předpokládá dlouhá a při řádném servisu bezproblémová 

životnost. Ve fitcentru budou realizovány moderní pohybové programy, u kterých se 

bude využívat moderních náčiní, nářadí a pomůcky, které jsou dnes tak populární 

a módní. 

2.3 Anketní šetření a jeho vyhodnocení 

V anketním šetření bylo osloveno 190 žen ve věku od 14 let do 61 let. Z celkového 

počtu 190 oslovených na dotazník odpovědělo 139 žen. Návratnost dotazníků 

při anketním šetření tedy byla 73%. Výzkum probíhal ve městě Svitavy a ženy byly 

oslovovány v kosmetickém salónu K-Studio, Obchodní akademii a Vyšší odborné škole 

ekonomické a svitavském gymnáziu.  

2.3.1 Vyhodnocení anketního šetření 

Otázka č. 1 

Do jaké věkové skupiny patříte? 

Tabulka 1 Zjištěné odpovědi na otázku č. 1 

Věkové rozmezí Počet odpovědí % 

14 - 21 let 72 51,80% 

22 - 30 let 26 18,71% 

31 - 40 let 17 12,23% 

41 - 50 let 15 10,79% 

51 - 60 let 8 5,76% 

60 a více let 1 0,42% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tuto otázku jsem do dotazníku zvolil proto, abych se ujistil, že jsem oslovil veškeré 

věkové skupiny aktivních žen. Jak z grafu vyplývá, dotazovaným ženám bylo od 14 

do 60 let, pouze jedné dotázané bylo nad 60. Důvodem převahy mladších žen jsou 

prostory, kde anketní šetření probíhalo, tedy převážně ve středních školách. Tuto oblast 

jsem zvolil proto, že studentky tvoří největší podíl možných klientek LadiesFit. 
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Otázka č. 2 

Věnujete se cvičení ve fitcentrech? 

Tabulka 2 Zjištěné odpovědi na otázku č. 2 

Možnost 

odpovědi 

Počet 

odpovědí 
% 

Ano 61 43,88 

Ne 78 56,12 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka druhá byla zvolená tak, abych zjistil, zda se dotázané ženy věnují cvičení ve 

fitcentrech. Je to jeden z rozhodných ukazatelů pro budoucí plánování zisků a prosperity 

fitcentra. 44% žen uvedlo, že se věnují cvičení, což je pozitivní výsledek pro LadiesFit. 

Ze zbylých 56% je velice pravděpodobné, že by některé ženy rády cvičily, ale 

nevyhovuje jim prostředí fitcentra ve městě či nabídka služeb. 

Otázka č. 3 

Uvítala byste v této lokalitě fitcentrum speciálně pro ženy? 

 

Graf 1 Zobrazení odpovědí na otázku č. 3 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z otázky číslo 3 vyplynulo, že více než 70% žen by ocenilo fitcentrum určené speciálně 

ženám. Což je dobrý ukazatel pro úspěšný vývoj mého podnikatelského záměru. 

Otázkou jsem si dokázal, že je pro ženy prostředí, ve kterém cvičí, důležitým faktorem. 

V České republice je mezi ženami a muži jen 20% obyvatel, kteří se věnují 

pravidelnému cvičení. Kdyby tedy ze 139 žen, které odpovídaly na anketní šetření, 

70,50%

29,50%

Máte zájem o fitcentrum pro ženy?

Ano

Ne
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alespoň 60% procent fitcentrum pravidelně navštěvovalo, byl by to pro LadiesFit 

a celou společnost pozitivní jev.  

Otázka č. 4 

Jak často byste využívala služeb dámského fitcentra? 

 

Graf 2 Zobrazení odpovědí na otázku č. 4 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato otázka je důležitá pro výpočet plánovaných tržeb fitcentra a určení předpokládané 

návštěvnosti. Přes 50 žen ze 139 dotázaných odpovědělo, že by LadiesFit navštěvovalo 

vícekrát, než jednou týdně což považuji za velice pozitivní faktor, který rozhoduje 

o tom, jak vysoké finanční prostředky do LadiesFit investovat. Přes 60% žen by tedy 

alespoň jednou týdně fitcentrum navštívily, což je důležité pro plánování příjmů 

a pravidelný zisk. 

  

22,30%

41,73%

7,91%

28,06%

Jak často byste využívala služeb 
dámského fitcentra?

1x týdně

vícekrát za týden

1x měsíčně

nenavštěvovala bych
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Otázka č. 5 

Ve kterém časovém rozmezí byste fitcentrum navštěvovala nejčastěji? 

Tabulka 3 Zjištěné odpovědi na otázku č. 5 

Možnost 

odpovědi 
Počet odpovědí % 

6:00 - 9:00 15 15% 

9:00 - 12:00 8 8% 

12:00 - 15:00 16 16% 

15:00 - 18:00 41 41% 

18:00 - 22:00 20 20% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na otázku č. 5 a další odpovídalo pouze 100 žen, které u předchozí odpovědi projevily 

zájem o návštěvu specializovaného fitcentra. Tato otázka mně pomůže při tvorbě 

otevírací doby, která je pro zaměstnané ženy, studentky či ženy na rodičovské dovolené 

velice důležitá. Z výsledků je patrné, že dopolední hodiny v době školní docházky jsou 

vytížené jen minimálně. Vliv na to má složení dotazovaných žen. LadiesFit 

by proto tyto hodiny využilo a nabídlo je středním školám v rámci jejich tělesné 

výchovy.  

Otázka č. 6: 

Měla byste zájem o skupinové lekce? 

Tabulka 4 Zjištěné odpovědi na otázku č. 6 

Možnost 

odpovědí 
Počet odpovědí % 

Ano 48 48% 

Možná 29 29% 

Ne 23 23% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve svém projektu plánuji i skupinové cvičení, jelikož mám prostory, které nabízejí 

možnost cvičení ve větším počtu osob. Proto musela následovat otázka, která by mě 

podpořila či odradila v záměru provozovat skupinové lekce. Jak je z výsledků patrné, 

48% žen je pro skupinové lekce a 29% žen si není jistých, což znamená, že by je někdy 

v budoucnu navštěvovat mohly. Důležitý je správný výběr nabízených lekcí 

a kvalifikovaní lektoři. Ideální by byly i promo hodiny, kde by si ženy mohly jednotlivé 

druhy cvičení vyzkoušet a nalákaly by se tak nové klientky. 
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Otázka č. 7 

Jaké skupinové lekce byste navštěvovala? (více možných odpovědí) 

 

Graf 3 Zobrazení odpovědí na otázku č. 7 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následující otázkou muselo logicky být, které skupinové lekce ženy nejvíce lákají. Jak 

z výsledků vyplynulo, je největší zájem o Pilates a v současné době tak populární TRX 

a funkční tréninky. Prokázalo se, že je velký trend cvičení s vlastní vahou těla a tak se 

tomu musí LadiesFit přizpůsobit i co se týká výbavy cvičebního sálu. Tyto výsledky 

jsou do začátku podnikání ideální, jelikož náčiní a nástroje pro tyto lekce nejsou příliš 

finančně náročné.  
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Otázka č. 8 

Jakých rozšířených služeb byste ve fitcentru využívala? (více možných odpovědí) 

 

Graf 4 Zobrazení odpovědí na otázku č. 8 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V otázce č. 8 jsem se zaměřil na doplňkové služby, které by mělo moderní fitcentrum 

poskytovat. Poté co projevilo necelých 40 dotázaných žen zájem o solárium, jsem 

si potvrdil, že jeho pořízení je nutností každého fitcentra, které se zaměřuje na ženy. 

Dle mého názoru je i možnost osobního trenéra velice důležitou službou, kterou bych 

rád nabízel. Trend je takový, že ženy berou cvičení ne jen jako dřinu, ale rovněž jako 

formu odpočinku, proto bude mít LadiesFit i kavárnu, kde budou ženy moci po cvičení 

posedět u dobré kávy, či dezertu.  
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Otázka č. 9 

Jakou maximální částku jste ochotna zaplatit za jednorázový vstup do fitcentra? 

Tabulka 5 Zjištěné odpovědi na otázku č. 9 

Možnost 

odpovědi 
Počet odpovědí % 

60,- Kč 25 25% 

80,- Kč 47 47% 

100,- Kč 19 19% 

130,- Kč 9 9% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Díky informacím získaným z této otázky budu moci vytvořit takový ceník, aby byl 

výhodný jak pro mě (provozovatele), tak i pro návštěvnice. Ze začátku je ceny důležité 

nastavit tak, aby zákaznice neodradily a byly pro ně přijatelné. Zvýšit ceny je možné až 

po uplynutí určité doby a získání stálých klientek. 

Otázka č. 10 

Využila byste koupi zvýhodněných permanentek? 

 

Graf 5 Zobrazení odpovědí na otázku č. 10 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Data z poslední otázky budou využity při tvorbě permanentek. Ukázalo se, že celých 

48% žen by využily jejich nákupu a tak ušetřily na jednotlivých vstupech. Jelikož je ve 

městě vysoký počet studentek středních škol, bude možnost využití i studentských slev. 
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2.3.2 Shrnutí anketního šetření 

Díky vysokému množství zodpovězených dotazníků se prokázalo, že o fitcentrum 

určené speciálně ženám je velký zájem, a to ve všech věkových kategoriích, především 

však v rozmezí 14 – 21 let. Tento fakt odráží skutečnost, že anketní šetření bylo 

prováděno převážně na středních školách. Anketní šetření si dávalo za cíl zjistit, co ženy 

chtějí a kolik jsou na to ochotné vynaložit finančních prostředků. Ze získaných dat 

vyplývá, že více než 60% dotázaných by fitness centrum navštěvovalo alespoň 

1x týdně, dále více než 50% dotázaných žen zvažuje nákup permanentní vstupenky. 

Z odpovědí také lze vyčíst, že trend cvičení s vlastní vahou je stále aktuální, protože 

více než polovina žen o něj projevila zájem. Pomocí zjištěných informací bude vytvářen 

ceník služeb, nabídka doplňkových služeb a otevírací doba fitcentra. Data také 

napomohou při kalkulaci předpokládaných tržeb fitcentra. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato část práce obsahuje již konkrétní řešení otevření fitness centra pro ženy ve městě 

Svitavy. Návrh je vyhotoven na základě zjištěných poznatků z teoretické části 

a anketního šetření, které bylo uskutečněno ve městě Svitavy a zaměřilo se přímo 

na konkrétní skupinu obyvatel, která je pro můj projekt důležitá. 

3.1 Představení podniku 

Hlavní cílem tohoto projektu je vytvořit prosperující fitness centrum výhradně pro ženy, 

které bude nabízet komplexní služby v oblasti fitness pomocí nejmodernějších strojů 

a trendů. Při výběru názvu společnosti jsem dbal na stručnost, jasnost a snadnou 

zapamatovatelnost. Proto jsem zvolil název LadiesFit. 

3.1.1 Založení podniku 

Při výběru formy podnikání jsem se na základě srovnání, které jsem prováděl mezi 

s. r. o. a OSVČ rozhodl pro založení společnosti s ručením omezeným. Důležitým 

bodem v rozhodování byl rozsah ručení, který je při případném neúspěchu výhodnější 

u společnosti s ručením omezeným, než u OSVČ.  

Prvním krokem při založení společnosti s. r. o. je sepsání a podpis společenské 

smlouvy, která bude sepsána formou notářského zápisu.  V obsahu takové smlouvy 

musíme uvést: firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání a další 

nezbytné údaje. Cena za sepsání se u místního notáře pohybuje okolo 3400,- Kč. Dalším 

bodem při založení je složení vkladů na bankovní účet, které se od roku 2014 razantně 

liší od roků dřívějších. V současné době je u s. r. o. určen základní kapitál na 1,- Kč. 

V tento okamžik musím také počítat s poplatky za účet pro složení základního kapitálu, 

které se u mnou vybrané banky pohybují okolo 800,- Kč. Následujícím krokem 

při zakládání společnosti je získání živnostenských listů, které stojí 1000,- Kč. 

Následuje podání návrhu na prvozápis do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu. 

Zápis musí obsahovat notářsky ověřený podpis, který stojí 300,- Kč a samotný zápis 

5000,- Kč. 
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Tabulka 6 Poplatky při zakládání společnosti 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 3 400,- Kč 

Základní kapitál 1,- Kč 

Bankovní poplatky za účet pro složení základního 

kapitálu 
800,- Kč 

Ohlášení živností 1 000,- Kč 

Ověření podpisů u notáře 300,- Kč 

Návrh na prvozápis do obchodního rejstříku 5 000,- Kč 

Celkem                                                                                            10 501,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.2 Základní údaje o podniku 

Název společnosti: LadiesFit, s. r. o. 

 

Obrázek 4 Logo společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozovna a sídlo společnosti: Náměstí Míru 35/75, 568 02 Svitavy 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 1,- Kč 

Společník: Jakub Křivka 

Odpovědný vedoucí: Jakub Křivka 

Předmět podnikání: 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících 

regeneraci a rekondici 

 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
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 Specializovaný maloobchod 

3.2 Marketingový plán 

V této části práce představím části marketingového mixu, tedy produkt, cenu, umístění 

a propagaci. Je důležité vytvořit marketingový plán, abychom si stanovili standardy, 

kterými chceme zaujmout ženy a zajistit tak stále stoupající růst zájemkyň o naše fitness 

centrum. Stanovíme si tak cíle pro úspěšné fungování a udržení se na vysoké úrovni. 

Produkt (Product) 

Cílem LadiesFit je spokojenost každé návštěvnice našeho fitcentra a z toho důvodu 

budeme nabízet jak skupinové sportovní lekce zaměřené na posílení těla i ducha, tak 

i redukční cvičení. Avšak hlavním naším produktem bude samotné fitcentrum, které 

bude vybaveno nejmodernějšími stroji, které jsou v současné době k dispozici.   

LadiesFit bude poskytovat i služby kvalifikovaného osobního trenéra, který ženám bude 

schopný poradit i ohledně výživy a celkově zdravého životního stylu.  Ke každému 

kvalitnímu fitcentru neodmyslitelně patří bar, který nabízí nejrůznější doplňky stravy, 

a ani LadiesFit nebude výjimkou.   

Naše prostory nám dokonce nabízejí i možnost vybudování menší kavárny, která se 

bude nacházet v prostorách recepce fitcentra. Ženy rády využijí možnosti před 

či po cvičení prohodit v  kavárničce pár slov s kamarádkami. Jak jsem zjistil 

z anketního šetření, obliba solárií je veliká, a tak bude LadiesFit ženám nabízet jedno 

z nejmodernějších solárií Turbosolárium Ultrasun Q7. 

Cena (Price) 

Stanovení cen nabízených služeb se v první řadě odvíjí od schopnosti zaplatit veškeré 

provozní náklady LadiesFit. Důležitým faktorem při tvorbě cen je také anketní šetření, 

které nám ukázalo, kolik jsou ženy ochotné za služby zaplatit. Základem úspěšného 

startu podnikání je nalákání zákaznic do fitcentra a z tohoto důvodu budeme v začátcích 

využívat slevových portálů, na kterých si ženy budou moci zakoupit permanentní 

vstupenky do LadiesFit. Permanentní vstupenky však budou nabízeny i přímo 

v LadiesFit. Jelikož budou z velké části návštěvnicemi studentky, jsou připraveny i pro 
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ně slevy na základě předložení studentského průkazu. Ceny vstupného se budou časem 

také odvíjet od případného růstu nových konkurenčních podniků.  

Místo (Place) 

LadiesFit se bude nacházet v pronajatých prostorách v historickém centru města 

Svitavy. Umístění provozovny je ze strategického hlediska vynikající, jelikož centrum 

města je i geograficky přesně ve středu Svitav.  Co se týče hromadné dopravy, tak 

autobusové nádraží je cca 400m a vlakové nádraží cca 700m od provozovny. Pro řidiče 

vozidel je umístění také ideální, jelikož na náměstí ve Svitavách je automobilům vjezd 

povolen a nabízí se zde dostatečný počet parkovacích míst přímo před LadiesFit. Objekt 

je v současné době vyprázdněný, připravený na menší technické úpravy a instalaci 

interiérů.  Do objektu je zavedena přípojka elektřiny, vody, plynu a taktéž telefonu, díky 

níž je zajištěna dostupnost internetu. Internet hraje v dnešní době důležitou roli a tak 

v LadiesFit bude nabízeno bezplatné WIFI připojení pro zákaznice ve veškerých jeho 

prostorách.   

Propagace (Promotion) 

Dobrá reklama je jedním z faktorů úspěchu. Proto je důležité jí věnovat velkou 

pozornost a nebát se do ní, hlavně na začátku, investovat větší finanční prostředky. 

Propagace specializovaného fitcentra by měla být cílená, což znamená, že musí oslovit 

hlavně aktivní ženy ve věku 15 – 55 let. LadiesFit bude propagováno již 4 měsíce 

před samotným otevřením pomocí profilů na sociálních sítích, které jsou dané věkové 

kategorii nejbližší. Na sociálních sítích je nejjednodušší vyhledat skupinu osob, které 

LadiesFit potřebuje. Druhým reklamním nástrojem budou internetové stránky, 

na kterých návštěvnice najdou veškeré potřebné informace jako je otevírací doba, ceník 

vstupného, fotogalerie, rozpis lekcí či informace o lektorech. První měsíc bude také 

možné zakoupit zvýhodněné permanentky na slevových portálech, které navštěvují 

tisíce lidí. LadiesFit rovněž využije místní reklamní zdroje, jako jsou Svitavský deník, 

měsíčník vydávaný městem Naše město nebo regionální televizi CMS TV, kterou 

je možné sledovat v celém regionu. Právě CMS TV bude pozvána ke slavnostnímu 

otevření LadiesFit společně s důležitými osobami města - jak z politické tak sportovní 

sféry. LadiesFit samozřejmě bude spoléhat na pozitivní reference a doporučení 
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od zákazníků, jelikož kladná hodnocení spokojených zákazníků jsou tou nejlepší 

reklamou. 

3.3 Provozovna 

LadiesFit se bude nacházet v prostorách bývalého obchodu s dětskými hračkami 

a potřebami pro domácnost v centru města Svitav. Prostory jsou dispozičně vyhovující 

záměru vybudovat zde oddělené zóny pro posilovnu s kardio zónou, zrcadlový sál 

pro TRX, power yogu, pilates či kruhové tréninky a zvlášť prostor pro solárium. 

Po otevření vstupních dveří LadiesFit návštěvník vstoupí do prostor s recepcí 

a kavárnou. Zbytek prostor zaberou šatny se sociálním zařízením a technická místnost. 

Veškeré prostory LadiesFit budou bezbariérové a připravené na návštěvy žen 

se zdravotním handicapem. Plán celého objektu je schematicky vyobrazen v příloze 

č. 1. 

3.3.1 Pronájem nebytových prostor 

Nebytové prostory pro LadiesFit o celkové výměře 280 m2 jsou ve vlastnictví města 

Svitav. Sjednaná cena za pronájem prostor včetně vymezených parkovacích míst 

před objektem speciálně pro LadiesFit je stanovena na 14 000,- Kč / měsíc na dobu 

určitou, a to 15 let. Tato částka odpovídá 50,- Kč za 1 m2.  V ceně nejsou zahrnuty 

zálohy na energie a spotřebu vody, které jsou podle předběžných kalkulací stanoveny 

na 8 000,- Kč / měsíc. V budoucnu město uvažuje o prodeji svých nemovitostí v tomto 

území, což by byla pro LadiesFit zajímavá investice za předpokladu, že bude vydělávat 

podle finančního plánu a bude předpokládaný stálý příjem.  

Tabulka 7 Kalkulace pronájmu nebytových prostor 

Nájemné Měsíc Rok 

  14 000,- Kč 168 000,- Kč 

Zálohy na energie + voda Měsíc Rok 

  8 000,- Kč 96 000,- Kč 

Celkem 22 000,- Kč 264 000,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.2 Stavební úpravy 

Návrh stavebních úprav a jejich cenu jsem tvořil na základě konzultací 

s JUDr. Mgr. Tomášem Fadrným, který se zabývá výstavbou nových bytových 

i nebytových prostor a jejich následným pronájmem či prodejem. Má proto mnoho 

zkušeností, kterých jsem využil ve svém projektu. Odhadovaný rozpočet stavebních 

úprav jsem podrobněji rozepsal v tabulce níže. 

Tabulka 8 Stavební úpravy 

Sádrokartonové vestavby 120 000,- Kč 

Rozvody vody 17 000,- Kč 

Elektroinstalace 32 000,- Kč 

Podlahy 54 000,- Kč 

Sociální zařízení 8 000,- Kč 

Osvětlení 65 000,- Kč 

Vzduchotechnika 47 000,- Kč 

Ozvučení 42 000,- Kč 

Celkem 385 000,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.3 Recepce 

Recepce se bude nacházet hned při vstupu do objektu. Bude zároveň sloužit jako bar 

pro posilovnu a také jako přípravna nápojů pro přilehlou kavárnu.  Tím, že bude recepce 

tvořit střed objektu, bude možné mít kontrolu nad celými prostory LadiesFit. Zákaznice 

tedy vejdou do objektu a hned je přivítá personál, u kterého bude možnost zaplacení 

vstupného či rezervací na jednotlivé lekce. Vybavení recepce a baru pro posilovnu 

je popsáno v tabulce č. 9, kde jsou uvedeny i předběžné zřizovací náklady. 
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Tabulka 9 Recepce s barem a přípravnou občerstvení 

Interiéry (bar, 5x barová stolička, pracovní stůl, židle) 95 000,- Kč 

Spotřebiče pro přípravu nápojů 45 000,- Kč 

Elektronika 60 000,- Kč 

Doplňky 15 000,- Kč 

Celkem 215 000,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.4 Kavárna 

Kavárnu klientky najdou po pravé straně při vstupu do objektu. Bude se jednat o menší 

prostory, které budou připravené přijmout v jeden okamžik 12 návštěvnic a bude zde 

k dispozici i menší dětský koutek. Prostory budou vybaveny jednoduchým, účelným 

a moderním vybavením. V současné době je trend mít veškeré prostory vybaveny 

televizními přijímači, avšak v kavárně se tomuto trendu vyhnu, jelikož nechci rušit 

návštěvnice v jejich rozhovorech a odpoutávat jejich pozornost. Náklady na vybavení 

kavárny jsou podrobně rozepsány v tabulce č. 10. 

Tabulka 10 Kavárna 

Stoly + židle 42 000,- Kč 

Dětský koutek 8 000,- Kč 

Grafika na stěny 4 500,- Kč 

Ostatní 6 000,- Kč 

Celkem 60 500,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.5 Šatny a sociální zařízení 

Prostory šatny se budou nacházet po levé straně od vstupu do budovy, vcházet se 

do nich bude z lobby, které spojuje recepci, kavárnu a právě šatny. Oproti klasickým 

fitness centrům má LadiesFit jednoduší situaci v tom, že musí vytvořit šatny pouze 

pro ženy. Šatny budou schopny pojmout až 40 osob, které mohou své oblečení uschovat 

ve skříňkách, které se zamknou po vložení mince a následně po otevření vrátí minci 

zpět klientce.  V šatnách budou instalována také zrcadla a 3 fény, které jsou nezbytnou 

součástí dámského fitness.  
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Z šatny se bude vcházet do sprch, kterých bude vybudovaných 5, oddělených příčkami. 

Naproti sprchám se budou nacházet umyvadla včetně zrcadel. Dále se klientky z šatny 

dostanou na toalety, které budou 3, včetně bezbariérové, či do solária. Krátkou chodbou 

pak klientky vstoupí do samotné posilovny. Zřizovací náklady jsou rozepsány v tabulce 

níže. 

Tabulka 11 Šatny, sociální zařízení, solárium 

40x uzamykatelný šatní skříň 50 000,- Kč 

2x lavice 3 000,- Kč 

Zrcadla 3x 2 200,- Kč 

Fén 3x 1 900,- Kč 

Toalety 24 000,- Kč 

Sprchy 22 000,- Kč 

Solárium - Turbosolárium Ultrasun Q7 Magnum Power Turbo Ultra 180 000,- Kč 

Celkem 283 100,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.6 Zrcadlový sál 

Jedná se o univerzální prostory využitelné při lekcích, které bude LadiesFit nabízet. 

Musí se tedy vybavit potřebami pro PowerYogu, Pilates, TRX a kruhové tréninky. 

Důležité je v této místnosti vytvořit zrcadlové stěny a dostatek úložných prostor.  

LadiesFit se bude snažit o spolupráci se středními školami ve městě a tím o zaplnění 

jinak volných dopoledních hodin v sále.  Kalkulace zrcadlového sálu je v tabulce č. 12. 
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Tabulka 12 Zrcadlový sál 

Zrcadlové obložení 10 400,- Kč 

Úložné prostory 12 000,- Kč 

Závěsný systém pro TRX 18 000,- Kč 

9x TRX 9 900,- Kč 

12x Bosu 22 000,- Kč 

15x cvičební podložky 3 100,- Kč 

15x švihadla 2 000,- Kč 

Hrazda 2x 3 400,- Kč 

12x gym ball 4 000,- Kč 

Celkem 84 800,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.7 Technická místnost 

Nedílnou součástí komerčních prostor je i technická místnost, která bude v LadiesFit 

sloužit také jako sklad čisticích prostředků, nářadí a potřeb důležitých k provozu 

fitcentra. 

Tabulka 13 Technická místnost 

Šatna zaměstnanci 4 000,- Kč 

Sociální zařízení  11 000,- Kč 

Čisticí prostředky 5 000,- Kč 

Nástroje pro úklid 15 000,- Kč 

Technické vybavení  62 000,- Kč 

Celkem 97 000,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.8 Posilovna s kardio zónou 

Hlavní a nejdůležitější částí LadiesFit je samotná posilovna, vybavená nejmodernějšími 

stroji dodávanými firmou inSPORTline. S firmou inSPORTline mám velice dobré 

vztahy a z toho pramení značná sleva na veškeré sportovní vybavení pro LadiesFit. 

Samotná posilovna bude rozdělena na dvě části, a to na kardio zónu a posilovací část. 



56 

 

V kardio zóně se budou nacházet stroje na aerobní cvičení, které přispívá k redukci 

váhy, formování těla a celkovému zlepšení jak fyzické, tak i psychické kondice. Proto 

zde najdeme například rotopedy, běžecké trenažéry či trenažéry eliptické. V posilovací 

části budou stroje rozloženy tak, aby na sebe vzájemně navazovaly podle 

procvičovaných partií. Ze strojů a cvičebních pomůcek bude vytvořeno 5 zón, a to pro 

dolní partie, střed těla, horní partie, kardio zóna a volný prostor s podložkami 

pro cvičení s vlastní vahou a protahování. Vybavení posilovací části i kardio zóny 

je včetně cen obsaženo v následujících tabulkách. 
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Tabulka 14 Vybavení posilovny 

Posilovač horní poloviny těla a paží Body-Solid SDC-2000G/1 

- D 
 37 800,- Kč  

Posilovací stroj horní kladka/veslo - Body-Solid Pro-Dual 

DLAT-SF Lat Pulldown/Row – D 
 31 000,- Kč  

Posilovací stroj multipres - Body-Solid Pro-Dual DPRS-SF 

Multi Press 
 29 800,- Kč  

Posilovací stroj na břicho/záda - Body-Solid Pro-Dual DABB-

SF Ab Crunch/Back extension – D 
 30 500,- Kč  

Posilovací stroj pro břišní svaly Body-Solid SAM-900G/2 - D  25 700,- Kč  

Posilovací stroj biceps/triceps - Body-Solid Pro-Dual DBTC-

SF Bicep Curl/Triceps extension – D 
 31 000,- Kč  

Posilovač prsních svalů a paží Body-Solid SPD-700G/2 - D  29 000,- Kč  

Posilovací stroj - ramena Body-Solid SSP-800G/2 - D  27 000,- Kč  

Posilovací stroj předkopávání/zakopávání - Body-Solid Pro-

Dual DLEC-SF Leg extension/Leg curl – D 
 29 000,- Kč  

Posilovací stroj na stehna - Body-Solid Pro-Dual DCLP-SF 

Leg Press – D 
 30 500,- Kč  

Sada jednoruček FITHAM 2,5 kg - 40 kg, včetně stojanu  42 000,- Kč  

FORMERFIT činkový set s velkou osou 2x, 18 kotoučů  6 200,- Kč  

TUFF STUFF lavice bench s výsuvnými stojany   8 100,- Kč  

Posilovací lavice na jednoručky MARCY Adjustable Flat 

Bench UB5000 

 3 200,- Kč  

Celkem 360 000,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

http://www.fitham.cz/tuff-stuff-lavice-bench-s-vysuvnymi-stojany
http://www.fitham.cz/marcy-adjustable-flat-bench-ub5000
http://www.fitham.cz/marcy-adjustable-flat-bench-ub5000
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Tabulka 15 Vybavení kardio zóny 

Běžecký pás KETTLER SPRINTER 5  18 700,- Kč 

Eliptický trenažér KETTLER RIVO P  10 200,- Kč 

Eliptický trenažér KETTLER RIVO P  10 200,- Kč 

Rotoped KETTLER GIRO P  8 150,- Kč 

Rotoped KETTLER GIRO P  8 150,- Kč 

Celkem 55 400,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4 Reklama 

Různé druhy zvolené reklamy budou financovány způsobem uvedeným níže. 

Tabulka 16 Reklama 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5 Zřizovací náklady 

Do zřizovacích nákladů jsem zahrnul veškeré výdaje spojené s otevřením LadiesFit. 

Jedná se o náklady spojené s vytvořením společnosti LadiesFit, s. r. o., stavební úpravy 

nebytových prostor, kompletní vybavení LadiesFit či náklady na reklamu, která 

je důležitou součástí vzniku úspěšného podniku. 

Regionální vysílání CMS TV - 3 měsíce 9 000,- Kč 

Internetové stránky 12 000,- Kč 

Správa sociálních sítí (facebook, twitter, instagram) 2 000,- Kč 

Plakáty 3 500,- Kč 

Celkem 26 500,- Kč 

http://www.fitham.cz/kettler-sprinter-5
http://www.fitham.cz/kettler-rivo-p
http://www.fitham.cz/kettler-rivo-p
http://www.fitham.cz/kettler-giro-p
http://www.fitham.cz/kettler-giro-p
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Tabulka 17 Celkové zřizovací náklady 

Založení společnosti LadiesFit, s. r. o. 10 501,- Kč 

Stavební úpravy 385 000,- Kč 

Recepce s barem a přípravnou občerstvení 215 000,- Kč 

Kavárna 60 500,- Kč 

Šatny a sociální zařízení 283 100,- Kč 

Zrcadlový sál 84 800,- Kč 

Technická místnost 97 000,- Kč 

Posilovna 360 000,- Kč 

Kardio zóna 55 400,- Kč 

Reklama 26 500,- Kč 

Celkem 1 577 701,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6 Financování projektu 

Celková částka nutná k otevření LadiesFit je 1 577 701,- Kč. Do společnosti vložím část 

vlastních prostředků, a to 320 000,- Kč, na zbylou částku využiji podnikatelský úvěr. Po 

srovnání podnikatelských úvěrů jsem zvolil Rychlý Business Investiční Úvěr 

od UniCredit Bank. Výše úvěru bude 1 300 000,- Kč na dobu 10 let. Úroková míra je 

stanovena na 3,8%, což znamená, že na úrocích zaplatím 264 639,- Kč. Celková částka, 

kterou zaplatím, je tedy 1 564 639,- Kč. Pravidelná měsíční splátka vychází na 13 039,- 

Kč. V příloze č. 2 jsem vypracoval orientační splátkový kalendář na dobu 10 let. 

3.7 Provoz fitness centra 

V následujících kapitolách budou popsány detaily provozu fitness centra. 

3.7.1 Provozní doba - posilovna 

Při vytváření otevírací doby jsem čerpal informace získané anketním šetřením, abych 

docílil časů vyhovujícím co nejvíce ženám. Otevírací dobu jsem vypracoval v tabulce 

č. 23, ze které je zřejmé, že v průběhu pracovního týdne je LadiesFit přístupné již 

od ranních hodin, které vyhovují především pracujícím ženám. Dopolední hodiny budou 

obsazeny spíše školami a ženami na rodičovské dovolené. Ženy zaměstnané, 
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či studentky po školní docházce využijí spíše možnosti navštěvovat LadiesFit 

v odpoledních nebo večerních hodinách. O víkendu je otevírací doba posunuta 

na pozdější hodinu, jelikož je statisticky prokázáno, že se lidé o víkendu zdržují 

na lůžku o něco déle, než v pracovní dny. Na neděli, jakožto odpočinkový den, jsem 

zvolil otevírací dobu až v odpoledních hodinách.  

Tabulka 18 Otevírací doba LadiesFit 

Pondělí - Pátek 7:00 - 21:00 

Sobota 8:00 - 20:00 

Neděle 13:00 - 20:00 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.2 Rozpis lekcí – zrcadlový sál 

V zrcadlovém sále budou probíhat řízené lekce pod vedením vyškolených instruktorů. 

Vybrané sportovní aktivity byly zvoleny na základě anketního šetření a možností 

LadiesFit jak finančních, tak podle prostorových možností zrcadlového sálu. Rozvrh 

skupinových lekcí je rozepsaný v příloze č. 3.  

TRX 

Cvičení TRX probíhá pomocí speciálního závěsného systému, který pomáhá k tvarování 

postavy a zlepšení fyzické i psychické kondice. V LadiesFit se bude cvičit 

ve skupinkách po maximálně 8 klientkách s trenérem. Trenér v tomto případě 

předcvičuje a kontroluje správnou techniku provádění cviků 

Pilates 

Tento cvičební program bude v LadiesFit probíhat pod vedením zkušeného lektora, a to 

ve skupinkách s obsazením maximálně 12 žen. Cvičením Pilates ženy zeštíhlí tělo, 

zesílí, protáhnou zkrácené svaly a zmírní bolesti zad, migrény a například i menstruační 

bolesti. 

PowerYoga 

Toto novodobé cvičení propojující klasickou Yogu s moderními druhy cvičení, je 

ideálním nástrojem pro odbourání stresu, problému se zády, či zlepšení psychické 



61 

 

rovnováhy. Na jedné lekci bude přítomno maximálně dvanáct osob plus kvalifikovaný 

trenér. PowerYoga je výhodná hlavně v tom, že nevyžaduje žádné speciální vybavení, 

pouze kvalitní podložku a pohodlné cvičební oblečení.  

Kruhové tréninky 

Kruhové tréninky jsou v současné době velice navštěvovaným a oblíbeným druhem 

cvičení. LadiesFit bude nabízet tři základní druhy lekcí: FIT (zaměřené na redukci 

váhy), STRONG (na posílení a vytvarování těla) a GAIN (zaměřeno na ženy, které mají 

problémy s nabráním váhy či svalové hmoty). Lekce budou probíhat v 8 lidech, jelikož 

je zapotřebí více prostoru než například u Pilates.  

Cvičení pro školy 

Jsou to vyčleněné hodiny, které budou obsazeny studentkami škol v rámci jejich tělesné 

výchovy. Vždy bude na domluvě s trenéry, jaké lekce si studentky v daný den 

vyzkoušejí. Ceny za tyto hodiny budou speciálně vytvořeny pro školy, aby byly 

zajímavé jak pro ně, tak pro LadiesFit. V jednu školní hodinu je možnost výuky 15 

dívek. 

3.7.3 Ceník 

Ceny pro LadiesFit jsou vytvořeny tak, aby byly výhodné pro návštěvnice, ale hlavně 

pro společnost. Jsou tvořeny na základě propočtů měsíčních nákladů s ohledem 

na získaná data z anketního šetření a porovnáním s konkurencí. Ceny vstupného 

do posilovny, ostatních služeb a ceny permanentních vstupů jsou uvedeny v tabulce 

č. 19. Ceník cvičebních lekcí LadiesFit je potom obsažen v příloze č. 4. Tamtéž je 

zahrnuta maximální možná obsazenost lekcí, včetně výpočtů možných zisků 

z jednotlivých lekcí. Z počátku provozu jsou ceny stanoveny na nižší úroveň z důvodu 

nalákání klientek, po získání stálé klientely se mohou případně zvedat. 
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Tabulka 19 Ceník vstupného do posilovny a dalších nabízených služeb 

Dospělí 70,- Kč 

Studenti 60,- Kč 

Senioři 60,- Kč 

Lekce s trenérem 220,- Kč 

Sestavení tréninkového plánu 600,- Kč 

Solárium  7,- Kč / min 

Posilovna 10 vstupů - 

dospělí 
620,- Kč 

Posilovna 10 vstupů - 

studenti 
520,- Kč 

Posilovna 10 vstupů - senioři 520,- Kč 

TRX - 10 lekcí 720,- Kč 

Pilates - 10 lekcí 570,- Kč 

PowerYoga - 10 lekcí 570,- Kč 

Kruhové tréninky - 10 lekcí 620,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.4 Organizační struktura 

 

Obrázek 5 Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vedoucím pracovníkem - manažerem bude Jakub Křivka, který je v současné osobě 

i majitelem. Manažer má na starosti kompletní provoz LadiesFit, s. r. o. Pracovními 

povinnostmi manažera je spravování internetových stránek, aktualizace profilů 

Manažer

Recepční Trenéři
Osoba na 

úklid
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na sociálních sítích a například tvorba plakátů s plánovanými akcemi. Důležitým 

úkolem manažera je kontrola a tvorba finančního plánu či vedení účetnictví včetně 

vyplácení mezd. V začátcích podnikání bude manažer zároveň i správcem, který má 

na starosti funkčnost strojů a bezproblémový chod celého objektu. Finanční ohodnocení 

manažera je stanoveno na 24 000,- Kč hrubého měsíčně. 

Důležitou součástí týmu je recepční, která musí být pozitivem LadiesFit, jelikož bude 

jako první v kontaktu se zákaznicemi. V popisu práce má recepční rovněž obsluhu 

přilehlé kavárny a bude vyškolena také v oblasti fitness, aby mohla být nápomocná 

klientům ve fitcentru. Podle otevírací doby je stanoveno, že tato pozice vyžaduje 

pracovní fond 89h týdně, což je 356h za měsíc. Z tohoto důvodu budou na pozice 

recepčních dosazeny dvě ženy na hlavní pracovní poměr, které se budou střídat 

na směny a soboty budou obsazeny brigádníky. Hrubá měsíční mzda recepční je určena 

na 13 900,- Kč. Měsíční náklady na recepční vyjdou LadiesFit na 27 800,- Kč, 

brigádník na 3120,- Kč. Každý den bude LadiesFit navštěvovat také osoba na úklid, 

která získá dohodu o provedení práce na 56 hodin měsíčně, za které dostane 3360,- Kč. 

Na post trenérů má LadiesFit v plánu obsadit jednu pozici na hlavní pracovní poměr 

a 2 lektory na vedlejší pracovní poměr. Počet zaměstnanců je přizpůsobený počtu lekcí, 

které má LadiesFit v plánu provozovat a také otevírací době. Trenéři v LadiesFit musí 

mít absolvované trenérské zkoušky a kvalifikace na jednotlivé sportovní lekce. Hrubá 

měsíční mzda trenéra na HPP je 16 100,- Kč, u lektorů na vedlejší pracovní poměr 

7 000,- Kč. 

Celkové měsíční náklady na zaměstnance jsou včetně sociálního a zdravotního pojištění 

vypracovány v tabulce č. 20. 
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Tabulka 20 Měsíční náklady na zaměstnance 

Zaměstnanci Počet osob Hrubá mzda 
SP (25%) a ZP 

(9%) = 34% 

Náklady 

celkem 

Manažer 1 24 000,- Kč 8160,- Kč 32 160,- Kč 

Recepční 2 13 900,- Kč 4 726,- Kč 37 252,- Kč 

Brigádník - 

student 
1 3120,- Kč   3120,- Kč 

Trenér HPP 1 16 000,- Kč 5 440,- Kč 21 440,- Kč 

Trenér  2 7000,- Kč 2 380,- Kč 18 760,- Kč 

Osoba na úklid 1 3360,- Kč 1 143,- Kč 4 503,- Kč 

Celkem   117 235,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.8 Náklady a příjmy 

Předpokládané měsíční náklady 

Do těchto nákladů jsou zahrnuty veškeré měsíční výdaje spojené s provozem LadiesFit. 

Patří sem náklady na energie, nájemné, mzdy zaměstnanců, splátka úvěru či poplatky 

za internet a TV přijímače. Do kolonky ostatní náklady jsou zakomponovány také 

náklady na čisticí prostředky a kancelářské potřeby. Vše je zaznamenáno v tabulce 

č. 21. 

Tabulka 21 Předpokládané průměrné měsíční náklady 

Pronájem prostor 14 000,- Kč 

Energie 8 000,- Kč 

Splátka úvěru 13 039,- Kč 

Platy zaměstnanců 117 235,- Kč 

Ostatní náklady 2 500,- Kč 

Celkem 154 774,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 22 Předpokládané průměrné roční náklady 

Celkem 1 857 288,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.9 Bod zvratu 

Ukazatel důležitý pro podnikání vypovídající o tom, jaká musí být návštěvnost 

v případě mého fitcentra, aby byly náklady pokryty výnosy.  Díky bodu zvratu také 

zjistím, při jaké procentuální obsazenosti tvoří LadiesFit zisk. V mém případě jsem 

počítal s procentuální návštěvností a s údaji o měsíčních příjmech a nákladech.  

Maximální vytížení LadiesFit, s.r.o.  

V této variantě jsou spočítány maximální možné příjmy LadiesFit, tedy při 100% 

návštěvnosti lekcí a maximálním vytížení fitcentra.  

Posilovna nabízí možnost využití 89 hodin týdně a je stanovený maximální počet 

klientek v jednu hodinu na 12 osob. U výpočtu musíme vzít v potaz, že ceny vstupného 

se liší u dospělých, studentů či seniorů. Další v úvahu se musí vzít permanentky. Proto 

se musí z veškerých možných vstupních cen vytvořit jedna cena průměrná.  

Podobné výpočty se musejí provést také u nabízených lekcí. Zde se také musí 

zprůměrovat ceny vstupů na jednotlivé lekce s cenami za permanentky. K maximálnímu 

možnému příjmu za lekce je také přičten příjem z hodin určeným školám. Maximální 

počet osob navštěvujících cvičební lekce je 334 týdně.  

Další položkou v tabulce č. 23 jsou předpokládané příjmy ze solária a ostatních služeb, 

tedy lekcí s trenérem či sestavování tréninkového plánu. 

Příjmy z kavárny v tabulce uvedeny nejsou, jelikož je to doplňková služba a jen těžce 

a nepřesně lze odhadnout, jak bude využívána. Navíc není kavárna hlavním předmětem 

podnikání a považuje se spíše jako bonus pro klienty a jako možný nástroj 

při rozhodování klientek jaké fitcentrum navštívit v případě, že vznikne konkurence.  

Tabulka 23 Měsíční příjmy při maximálním využití LadiesFit 

Posilovna 252 048,- Kč 

Cvičební lekce 109 776,- Kč 

Solárium 2 000,- Kč 

Ostatní služby 6 000,- Kč 

Celkem 369 824,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výpočet bodu zvratu 

V následující tabulce jsou zachyceny výdaje a příjmy LadiesFit s ohledem 

na procentuální vytížení provozovny. 

Tabulka 24 Bod zvratu 

Kapacita 
Příjem / 

měsíc 
Příjem / rok Náklady / měsíc Náklady / rok 

100% 369 824,- Kč 4 437 888,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

90% 332 841,- Kč 3 994 092,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

80% 295 859,- Kč 3 550 308,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

70% 258 876,- Kč 3 106 512,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

60% 221 894,- Kč 2 662 728,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

50% 184 912,- Kč 2 218 944,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

40% 147 929,- Kč 1 775 148,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

30% 110 947,- Kč 1 331 364,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

20% 73 964,- Kč 887 568,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

10% 36 982,- Kč 443 784,- Kč 154 774,- Kč 1 857 288,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z výsledků je patrné, že v případě vývoje pesimistickým směrem není LadiesFit 

schopné uhradit veškeré své měsíční náklady. Z toho důvodu je důležité mít vytvořený 

určitý rezervní fond, kterým jsme schopni v tomto případě pokrýt po určitou dobu 

náklady nezbytné k provozu. Toto řešení je však krátkodobé a v případě, že tento 

problém nastane je potřeba jej řešit například slevovými akcemi nebo jinými prostředky 

jak klientky do LadiesFit nalákat.  
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Data z výše uvedené tabulky jsou zobrazeny na následujícím grafu. 

 

Graf 6 Bod zvratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že bodem zvratu je návštěvnost 42%. Od 42% návštěvnosti výše již 

LadiesFit produkuje zisk a naopak pod 42% návštěvnosti je společnost ve ztrátě 

a nedokáže tak pokrýt ani svoje provozní náklady. Pro podnikání a ideální rozvoj by si 

mělo LadiesFit udržet minimálně 60% návštěvnost. Důležité je to i z důvodu tvorby 

rezervního fondu, ze kterého se bude čerpat v případě oprav či investic na obnovu 

vybavení. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského záměru na založení 

a otevření fitness centra ve městě Svitavy, určeného výhradně ženám. 

Nejdříve je při sestavování podnikatelského plánu důležité zvolit formu společnosti. 

Porovnáním živnostenské činnosti a společnosti s ručením omezeným bylo zjištěno, 

že společnost s ručením omezeným je pro tento druh podnikání výhodnější z hlediska 

rozsahu ručení. 

Dalším krokem při sestavování podnikatelského plánu bylo provedení anketního šetření 

v místě budoucího působení společnosti. Z anketního šetření vyplynulo, že o služby 

specializovaného dámského fitness centra je mezi oslovenými ženami dostatečný zájem. 

Společnost má tedy v budoucnu potenciální klientskou základnu, a to i dlouhodobou, 

protože přibližně polovina dotázaných žen odpověděla kladně na otázku, zda by si 

pořídila některou z permanentních vstupenek. 

Před samotnou tvorbou marketingového plánu byly provedeny analýzy vnějšího 

prostředí, a to konkrétně SWOT a SLEPT analýza, které poskytly širší náhled 

na problematiku. V marketingovém plánu bylo zmíněno několik důležitých detailů, 

které pozvednou úroveň poskytnutých služeb.  

LadiesFit, s.r.o. se díky nynějšímu trendu aktivního života může v dané lokalitě dostat 

do popředí segmentu center volnočasových aktivit. LadiesFit, s.r.o. má pro vytvoření 

dobré pozice na trhu ideální podmínky – malou konkurenci a širokou nabídku kvalitních 

služeb. 

Hlavní devizou LadiesFit, s.r.o. je ojedinělý koncept dámského fitcentra s komplexní 

nabídkou služeb od skupinových a individuálních lekcí, přes tvorbu tréninkového plánu 

a solárium, až po plnohodnotnou kavárnu, která je vhodně zakomponována do prostor 

LadiesFit, s.r.o. 

Zákaznice si budou moci vybrat z několika variant vstupného - jak individuálního, tak 

v podobě permanentních vstupenek, a to s možností uplatnění slev pro studentky 

či seniorky. 
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Ve třetí části práce byly také provedeny kalkulace předběžných příjmů a nákladů. 

Varianty kalkulací příjmů se odvíjí od procentuální vytíženosti fitness centra. 

Z následné analýzy bodu zvratu vyplývá, že kapacita fitness centra musí být využita 

minimálně na 42%, aby bylo fitness centrum rentabilní. Ideální vytíženost pro rozvoj 

podniku se pohybuje okolo 60% kapacity. V uvedeném případě by společnost mohla 

financovat svůj další růst z vlastních prostředků. 

V práci bylo dosaženo stanoveného cíle, byl totiž vytvořen podnikatelský plán pro 

otevření a provoz specializovaného dámského fitness centra LadiesFit, s.r.o.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Půdorys fitness centra 

 



II 

 

Příloha 2 Orientační splátkový kalendář 

Rok Měsíc 
Splátka 

(CZK) 
Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 

1 1 13 038,65 4 116,67 8 921,99 1 291 078,01 

1 2 13 038,65 4 088,41 8 950,24 1 282 127,77 

1 3 13 038,65 4 060,07 8 978,58 1 273 149,19 

1 4 13 038,65 4 031,64 9 007,02 1 264 142,17 

1 5 13 038,65 4 003,12 9 035,54 1 255 106,64 

1 6 13 038,65 3 974,50 9 064,15 1 246 042,49 

1 7 13 038,65 3 945,80 9 092,85 1 236 949,63 

1 8 13 038,65 3 917,01 9 121,65 1 227 827,99 

1 9 13 038,65 3 888,12 9 150,53 1 218 677,45 

1 10 13 038,65 3 859,15 9 179,51 1 209 497,94 

1 11 13 038,65 3 830,08 9 208,58 1 200 289,37 

1 12 13 038,65 3 800,92 9 237,74 1 191 051,63 

2 1 13 038,65 3 771,66 9 266,99 1 181 784,64 

2 2 13 038,65 3 742,32 9 296,34 1 172 488,30 

2 3 13 038,65 3 712,88 9 325,77 1 163 162,53 

2 4 13 038,65 3 683,35 9 355,31 1 153 807,22 

2 5 13 038,65 3 653,72 9 384,93 1 144 422,29 

2 6 13 038,65 3 624,00 9 414,65 1 135 007,64 

2 7 13 038,65 3 594,19 9 444,46 1 125 563,17 

2 8 13 038,65 3 564,28 9 474,37 1 116 088,80 

2 9 13 038,65 3 534,28 9 504,37 1 106 584,43 

2 10 13 038,65 3 504,18 9 534,47 1 097 049,96 

2 11 13 038,65 3 473,99 9 564,66 1 087 485,30 

2 12 13 038,65 3 443,70 9 594,95 1 077 890,35 

3 1 13 038,65 3 413,32 9 625,33 1 068 265,01 

3 2 13 038,65 3 382,84 9 655,82 1 058 609,20 

3 3 13 038,65 3 352,26 9 686,39 1 048 922,80 

3 4 13 038,65 3 321,59 9 717,07 1 039 205,74 

3 5 13 038,65 3 290,82 9 747,84 1 029 457,90 

3 6 13 038,65 3 259,95 9 778,70 1 019 679,20 

3 7 13 038,65 3 228,98 9 809,67 1 009 869,53 

3 8 13 038,65 3 197,92 9 840,73 1 000 028,79 

3 9 13 038,65 3 166,76 9 871,90 990 156,90 

3 10 13 038,65 3 135,50 9 903,16 980 253,74 

3 11 13 038,65 3 104,14 9 934,52 970 319,22 

3 12 13 038,65 3 072,68 9 965,98 960 353,25 

4 1 13 038,65 3 041,12 9 997,54 950 355,71 

4 2 13 038,65 3 009,46 10 029,19 940 326,52 

4 3 13 038,65 2 977,70 10 060,95 930 265,56 

4 4 13 038,65 2 945,84 10 092,81 920 172,75 



III 

 

4 5 13 038,65 2 913,88 10 124,77 910 047,97 

4 6 13 038,65 2 881,82 10 156,84 899 891,14 

4 7 13 038,65 2 849,66 10 189,00 889 702,14 

4 8 13 038,65 2 817,39 10 221,26 879 480,87 

4 9 13 038,65 2 785,02 10 253,63 869 227,24 

4 10 13 038,65 2 752,55 10 286,10 858 941,14 

4 11 13 038,65 2 719,98 10 318,67 848 622,47 

4 12 13 038,65 2 687,30 10 351,35 838 271,12 

5 1 13 038,65 2 654,53 10 384,13 827 886,99 

5 2 13 038,65 2 621,64 10 417,01 817 469,98 

5 3 13 038,65 2 588,65 10 450,00 807 019,98 

5 4 13 038,65 2 555,56 10 483,09 796 536,89 

5 5 13 038,65 2 522,37 10 516,29 786 020,60 

5 6 13 038,65 2 489,07 10 549,59 775 471,01 

5 7 13 038,65 2 455,66 10 583,00 764 888,01 

5 8 13 038,65 2 422,15 10 616,51 754 271,50 

5 9 13 038,65 2 388,53 10 650,13 743 621,38 

5 10 13 038,65 2 354,80 10 683,85 732 937,52 

5 11 13 038,65 2 320,97 10 717,69 722 219,84 

5 12 13 038,65 2 287,03 10 751,62 711 468,21 

6 1 13 038,65 2 252,98 10 785,67 700 682,54 

6 2 13 038,65 2 218,83 10 819,83 689 862,71 

6 3 13 038,65 2 184,57 10 854,09 679 008,63 

6 4 13 038,65 2 150,19 10 888,46 668 120,17 

6 5 13 038,65 2 115,71 10 922,94 657 197,22 

6 6 13 038,65 2 081,12 10 957,53 646 239,69 

6 7 13 038,65 2 046,43 10 992,23 635 247,47 

6 8 13 038,65 2 011,62 11 027,04 624 220,43 

6 9 13 038,65 1 976,70 11 061,96 613 158,47 

6 10 13 038,65 1 941,67 11 096,99 602 061,49 

6 11 13 038,65 1 906,53 11 132,13 590 929,36 

6 12 13 038,65 1 871,28 11 167,38 579 761,98 

7 1 13 038,65 1 835,91 11 202,74 568 559,24 

7 2 13 038,65 1 800,44 11 238,22 557 321,02 

7 3 13 038,65 1 764,85 11 273,80 546 047,22 

7 4 13 038,65 1 729,15 11 309,50 534 737,71 

7 5 13 038,65 1 693,34 11 345,32 523 392,40 

7 6 13 038,65 1 657,41 11 381,25 512 011,15 

7 7 13 038,65 1 621,37 11 417,29 500 593,87 

7 8 13 038,65 1 585,21 11 453,44 489 140,43 

7 9 13 038,65 1 548,94 11 489,71 477 650,72 

7 10 13 038,65 1 512,56 11 526,09 466 124,62 

7 11 13 038,65 1 476,06 11 562,59 454 562,03 



IV 

 

7 12 13 038,65 1 439,45 11 599,21 442 962,82 

8 1 13 038,65 1 402,72 11 635,94 431 326,88 

8 2 13 038,65 1 365,87 11 672,79 419 654,10 

8 3 13 038,65 1 328,90 11 709,75 407 944,35 

8 4 13 038,65 1 291,82 11 746,83 396 197,52 

8 5 13 038,65 1 254,63 11 784,03 384 413,49 

8 6 13 038,65 1 217,31 11 821,34 372 592,14 

8 7 13 038,65 1 179,88 11 858,78 360 733,36 

8 8 13 038,65 1 142,32 11 896,33 348 837,03 

8 9 13 038,65 1 104,65 11 934,00 336 903,03 

8 10 13 038,65 1 066,86 11 971,79 324 931,23 

8 11 13 038,65 1 028,95 12 009,71 312 921,53 

8 12 13 038,65 990,92 12 047,74 300 873,79 

9 1 13 038,65 952,77 12 085,89 288 787,90 

9 2 13 038,65 914,5 12 124,16 276 663,74 

9 3 13 038,65 876,1 12 162,55 264 501,19 

9 4 13 038,65 837,59 12 201,07 252 300,12 

9 5 13 038,65 798,95 12 239,70 240 060,42 

9 6 13 038,65 760,19 12 278,46 227 781,96 

9 7 13 038,65 721,31 12 317,34 215 464,61 

9 8 13 038,65 682,3 12 356,35 203 108,26 

9 9 13 038,65 643,18 12 395,48 190 712,78 

9 10 13 038,65 603,92 12 434,73 178 278,05 

9 11 13 038,65 564,55 12 474,11 165 803,95 

9 12 13 038,65 525,05 12 513,61 153 290,34 

10 1 13 038,65 485,42 12 553,23 140 737,10 

10 2 13 038,65 445,67 12 592,99 128 144,12 

10 3 13 038,65 405,79 12 632,86 115 511,25 

10 4 13 038,65 365,79 12 672,87 102 838,38 

10 5 13 038,65 325,65 12 713,00 90 125,38 

10 6 13 038,65 285,4 12 753,26 77 372,13 

10 7 13 038,65 245,01 12 793,64 64 578,48 

10 8 13 038,65 204,5 12 834,16 51 744,33 

10 9 13 038,65 163,86 12 874,80 38 869,53 

10 10 13 038,65 123,09 12 915,57 25 953,96 

10 11 13 038,65 82,19 12 956,47 12 997,50 

10 12 13 038,65 41,16 12 997,50 0 
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Příloha 3 Rozvrh lekcí 

  7:00 - 8:00 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 

Pondělí PowerYoga FIT 
Cvičení pro 

školy 

Cvičení pro 

školy 
    

Úterý Pilates STRONG 
Cvičení pro 

školy 

Cvičení pro 

školy 
TRX   

Středa PowerYoga TRX 
Cvičení pro 

školy 

Cvičení pro 

školy 
    

Čtvrtek TRX STRONG 
Cvičení pro 

školy 

Cvičení pro 

školy 
TRX   

Pátek Pilates GAIN 
Cvičení pro 

školy 

Cvičení pro 

školy 
    

Sobota             

Neděle             

 

14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 

Pondělí PowerYoga Pilates   GAIN TRX STRONG 

Úterý       Pilates PowerYoga FIT 

Středa PowerYoga Pilates FIT GAIN TRX STRONG 

Čtvrtek GAIN     Pilates PowerYoga FIT 

Pátek     FIT   TRX   

Sobota             

Neděle     Pilates PowerYoga TRX   



VI 

 

Příloha 4 Ceník jednotlivých lekcí - včetně maximální možné obsazenosti 

Název lekce 
Počet osob / 

lekce 
Lekcí za týden osob týdně Cena lekce / osoba 

Příjem při 

maximální 

obsazení / týden 

Příjem při 

maximální 

obsazení / měsíc 

TRX 8 8 64 80,- Kč 5120,- Kč 20 480,- Kč 

Pilates 12 7 84 65,- Kč 5460,- Kč 21 840,- Kč 

PowerYoga 12 7 84 65,- Kč 5460,- Kč 21 840,- Kč 

Kruhový trénink - FIT 8 5 40 70,- Kč 2800,- Kč 11 200,- Kč 

Kruhový trénink - GAIN 8 4 32 70,- Kč 2240,- Kč 8 960,- Kč 

Kruhový trénink - 

STRONG 8 4 32 70,- Kč 
2240,- Kč 8 960,- Kč 

Cvičení pro školy 15 10 150 

500,- Kč / hodina 

lekce 
5000,- Kč 20 000,- Kč 

     

28 320,- Kč 113 280,- Kč 

 


