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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení masérského 

studia. Předmětem podnikání této ţivnosti bude poskytování sluţeb v oblasti masáţí. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí, teoretické, analytické a návrhové. Teoretická 

část poskytuje informace potřebné k získání ţivnostenského oprávnění a k sestavení 

podnikatelského plánu. Návrhová část vychází z teoretických a legislativních poznatků 

pro oblast podnikání a reaguje na potřeby trhu zjištěné prostřednictvím analýzy trhu.  

V rámci finančního plánu hodnotí potenciální úspěšnost navrţené podnikatelské 

činnosti. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the proposal of a business plan concerning  

the establishment of a massage studio. The aim of the massage studio is to provide 

services in the field of massage. The thesis can be divided into three parts: the 

theoretical, the analytical and the design part. The theoretical part provides information 

necessary for obtaining a trade license and creating a business plan. The proposal part is 

based on theoretical and legislative knowledge of business area and it responds to 

market needs that are identified through the market analysis. The financial plan 

evaluates the potential success of the proposed business.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Podnikatelský plán, ţivnost, masérské, rekondiční a regenerační sluţby, finanční 

plán, marketingový mix, SWOT analýza.  

 

KEY WORDS 

Business plan, trade, massage, revitalizing and regenerating services, financial 

plan, marketing mix, SWOT analysis. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je návrhem zaloţení ţivnosti v oblasti masérských, 

rekondičních a regeneračních sluţeb. Toto téma jsem si zvolila proto, ţe ve svém okolí 

znám spoustu lidí, kteří tyto sluţby potřebují a vyuţívají, ať uţ ze zdravotních důvodů 

či jako určitou formu relaxace. K problematice mě přivedli moji rodiče, kteří sami mají 

problémy se zády a přesto, ţe se snaţí nejrůznějšími sportovními aktivitami udrţovat  

se v dobré kondici, bez občasných návštěv maséra se neobejdou. Proto jsem se začala 

zabývat myšlenkou, ţe bych se této profesi mohla v budoucnu věnovat.  

Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu pro zaloţení masérského 

studia. Prostředky, které vedou k naplnění tohoto cíle, jsou zjištění současné situace na 

trhu v oblasti masérství, stanovení cílové skupiny zákazníků, cen produktů a sluţeb,  

a zpracování finančního plánu. Důleţitým dílčím cílem je i shrnutí a zhodnocení 

rentability navrhovaného plánu a potenciálu jeho úspěšnosti v konkurenčním prostředí.  

Podnikatelský plán je dokument, ve kterém jsou zpracovány veškeré myšlenky, 

představy a návrhy podnikatele. Je klíčovým faktorem souvisejícím se zaloţením,  

i řízením podniku. Kromě toho je rovněţ důleţitým nástrojem pro potenciální 

poskytovatele kapitálu, například banky a investory, kteří pečlivě hodnotí tento projekt 

z různých hledisek. Proto je nutné dbát na jeho reálnost, srozumitelnost a uţitečnost pro 

zákazníka.  

Bakalářská práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. 

První část obsahuje teoretická východiska a poznatky potřebné k zaloţení 

ţivnostenského podnikání. V analytické části je zpracována analýza vnějšího i vnitřního 

prostředí podniku. Obsahuje rozbor nejrůznějších faktorů, které budou mít vliv na vznik 

a fungování podniku, vyhodnocuje jeho silné a slabé stránky, jakoţ i hrozby  

a příleţitosti. Poslední částí je část návrhová, která vychází z poznatků zpracovaných  

v teoretické a analytické části. Tato kapitola je zaměřena především na vytvoření 

marketingového plánu a na zpracování finančního plánu. Na základě provedených 

analýz a vypracovaného finančního plánu bude posouzeno, zda je vhodná realizace 

tohoto podnikatelského záměru.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je strukturovaný psaný dokument, který vychází  

z podnikatelského záměru a jehoţ smyslem je usměrnit myšlenky a představy 

podnikatele. Jedná se o koncepci podniku v písemné podobě, která musí být podloţena 

reálnými podklady a kde na sebe logicky a věcně navazují všechny klíčové oblasti (1).  

Tento dokument popisuje všechny důleţité vnější i vnitřní faktory související  

se zaloţením i chodem podniku. Jeho důleţitost spočívá v napomáhání při stanovení 

ţivotaschopnosti podniku na cílovém trhu, poskytuje podnikateli vodítko pro jeho 

plánovací činnost a slouţí jako důleţitý nástroj při získávání finančních zdrojů (3). 

Při tvorbě podnikatelského plánu platí pravidlo, ţe nadměrný optimismus 

sniţuje důvěryhodnost plánu, ale stejně tak i pesimismus zbytečně škodí. Díky němu 

ztrácí projekt na své atraktivitě. Dobré je také nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

ale rovněţ upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky, prokázat schopnost 

firmy hradit úroky a splátky. V případě uţití bankovního úvěru k financování projektu 

je důleţité dbát na kvalitní zpracování i po formální stránce (2). 

Podnikatelský plán slouţí zpravidla ke dvěma účelům. Jednak je to vnitřní 

dokument, který slouţí jako základ pro řízení podniku. Také jej lze uplatnit v případě, 

kdy se firma chystá financovat realizaci projektu s vyuţitím cizího kapitálu. V takovém 

případě je třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti projektu,  

na jehoţ financování se tento kapitál pouţije. Poskytovatel kapitálu (banka, investor) 

pečlivě zvaţuje a hodnotí projekt i firmu z hlediska výnosnosti vloţených prostředků, 

jejich návratnosti i existujícího podnikatelského rizika. Přináší poskytovatelům kapitálu 

velmi důleţitý obraz daného podniku. Aby byl bankami přijatelný, musí být realistický, 

srozumitelný a mít jasný uţitek pro zákazníka. Je třeba, aby v něm bylo jasně 

zdůvodněno, proč má výrobek nebo sluţba šanci se prosadit na trhu. Daný produkt by 

měl mít zřejmou výhodu oproti konkurenčním produktům, tzv. znaky jedinečnosti, tedy 

vlastnosti, které má pouze a jedině vlastní produkt (1, 2). 
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Kromě tohoto vyuţití jsou podnikatelské plány vhodné i jako nástroj kontroly. 

Na konci kaţdého roku se srovnávají plánované záznamy se skutečnými. Ze srovnání je 

zjištěno, zda byly cíle dosaţeny nebo zda došlo k určitým odchylkám (4). 

Je to vizitka firmy, která musí přesvědčit na první pohled. Z toho důvodu je 

vhodné věnovat pozornost také jeho vnější formě, především srozumitelnosti  

a přehlednosti struktury (1). 

Podnikatelský plán obsahuje charakteristiku, cíle a strategie podnikání, 

podnikatelský záměr, vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, kroky budování 

podniku a plánování obratu, hospodářského výsledku a financování, finančně-

ekonomické analýzy a analýzy rizika projektu (1, 2). 

Struktura podnikatelského plánu by měla být následující:  

 titulní list, 

 obsah, 

 úvod, účel a pozice dokumentu, 

 shrnutí, 

 popis podnikatelské příleţitosti, 

 cíle firmy a vlastníků, 

 potenciální trhy, 

 analýza konkurence, 

 marketingová a obchodní strategie, 

 realizační projektový plán, 

 finanční plán, 

 hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu, 

 přílohy (24). 

 

Cíle podnikatele 

Cíle jsou konkrétní představy, jejichţ dosaţení se předpokládá v určitém 

časovém období. Vytyčené cíle firmy by měly dodrţovat princip SMART. Je to souhrn 

pravidel, dle kterých je moţné vyhodnotit, zda jich bylo dosaţeno. Tento výraz je 

zkratkou pro první písmena pěti anglických slov: 

 S – specific – specifické, přesně popsané, 

 M – measurable – měřitelné, 
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 A – achievable – atraktivní, akceptovatelné, 

 R – realistic – reálné, 

 T – timed – termínované (24). 

 

Fáze růstu podniku 

Obecně platí, ţe k růstu podniku můţe dojít, pokud existuje motivace 

podnikatele, podmínky na trhu a dispozice k růstu uvnitř podniku. Není-li splněna 

některá z těchto podmínek, obvykle k růstu nedojde (5). 

Podnik prochází následujícími stádii: zaloţení, přeţívání, růst a zralost.  

Ve stádiu zaloţení probíhají administrativní kroky týkající se zaloţení podniku a jedná 

se o velmi krátké období. Přeţívání je oproti zaloţení na delší období, kdy je nutno 

rozvinout unikátní produkt. Jde-li o stádium růstu, můţe se jednat jak o dlouhotrvající 

růst, tak i o rychlý růst. V tomto období podnikatelé musí sledovat peněţní tok, aby byli 

schopni hradit své závazky, kvalitu, výroby a dodávky – zda uspokojují okamţitě 

všechny zákaznické objednávky. Ve stadiu zralosti je jiţ podnik rozvinutý a má 

poměrně značný podíl na trhu (5). 

1.2 Ţivnostenské podnikání 

V České republice je platný ţivnostenský zákon č. 455/1991 Sb.,  

o ţivnostenském podnikání. Tento zákon definuje ţivnost v § 2 následovně: ,,Živností je 

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“. Jsou-li splněny 

podmínky stanovené ţivnostenským zákonem, můţe ţivnost provozovat fyzická  

i právnická osoba (6, s. 5). 

1.2.1 Rozdělení ţivností 

Dle ţivnostenského zákona se ţivnosti dělí na ohlašovací, které lze provozovat 

pouze na základě řádného ohlášení ţivnosti na ţivnostenském úřadě, a na koncesované, 

u kterých vzniká oprávnění provozovat ţivnost dnem nabytí právní moci rozhodnutí  

o udělení koncese. Ohlašovací ţivnosti se dále dělí na řemeslné a vázané, u kterých je 

podmínkou provozování ţivnosti odborná způsobilost, a ţivnost volnou, u které tato 

podmínka není stanovena (6). 
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1.2.2 Provozovna 

Provozovnou se rozumí prostor, v němţ je ţivnost provozována. Podnikatel má 

povinnost oznámit předem zahájení i ukončením provozování ţivnosti ţivnostenskému 

úřadu. Rovněţ je nezbytné zajistit, aby provozovna splňovala určité podmínky a aby 

byla způsobilá pro provozování ţivnosti dle zvláštních právních předpisů (6). 

 Způsobilost k provozování ţivnosti musí podnikatel prokázat pracovníkům 

ţivnostenského úřadu při kontrole. Například má povinnost vyhovět hygienickým 

podmínkám, musí splňovat určité poţární předpisy a předpisy dle stavebního řádu. 

Především se vyţaduje kolaudační souhlas, který vydává příslušný stavební úřad (28).  

Podnikatel má povinnost provozovnu trvale a zvenčí viditelně označit. Je třeba ji 

označit obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho 

identifikačním číslem osoby (6).  

Identifikační čísla jsou přidělována pro jednoznačnou identifikaci subjektů. 

Zapisují se příslušným editorem registru osob do základního registru osob (14). 

 

Registr osob 

Základní registr osob byl uveden do provozu dne 1. července 2012 a jeho 

správcem je Český statistický úřad. Dříve přiděloval identifikační čísla samotný Český 

statistický úřad. Tento registr má několik editorů dle vykonávající činnosti jednotlivých 

subjektů (14). 

1.2.3 Odpovědný zástupce 

Ţivnost je moţné provozovat také prostřednictvím odpovědného zástupce, který 

je odpovědný za řádný provoz ţivnosti a dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů. 

Odpovědným zástupce je fyzická osoba určená podnikatelem, která je k němu  

ve smluvním vztahu a která musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování 

ţivnosti (6). 

1.2.4 Podmínky provozování ţivnosti 

K získání ţivnostenského oprávnění je nutné splnit určité podmínky pro 

provozování ţivnosti. Ţivnostenský zákon rozlišuje podmínky všeobecné a zvláštní. 

Všeobecnými podmínkami jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Plné svéprávnosti 

dosáhne občan dovršením 18 let věku. Dle ţivnostenského zákona však můţe podnikat  
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i před dovršením 18 let. K tomu je třeba souhlas zákonného zástupce a svolení soudu. 

Podmínkou je také dokázat svoji bezúhonnost předloţením výpisu z Rejstříku trestů. 

Osoba bezúhonná je dle ţivnostenského zákona ta, která nebyla pravomocně odsouzena 

pro úmyslné spáchání trestného činu, jestliţe byl spáchán v souvislosti s podnikáním.  

K prokázání bezúhonnosti slouţí výpis z evidence Rejstříku trestů, který  

se ţivnostenskému úřadu předává v elektronické podobě. Kaţdý zájemce o ţivnostenské 

oprávnění musí ţivnostenskému úřadu doloţit, ţe nemá daňové nedoplatky u finančního 

úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění. Za zvláštní podmínky 

provozování ţivnosti se označuje odborná nebo jiná způsobilost (6, 7). 

 

Výpis z Rejstříku trestů 

Rejstřík trestů je instituce se sídlem v Praze, která ve svých databázích eviduje 

veškeré fyzické a právnické osoby pravomocně odsouzené soudy České republiky  

v trestním řízení (9). 

Výpis z Rejstříku trestů je úřední dokument, který obsahuje všechny záznamy 

nacházející se v Rejstříku trestů. Tento výpis je k získání na kontaktních místech Czech 

POINT (11). 

Za ţádost o výpis z evidence Rejstříku trestů je ţadatel povinen zaplatit 

administrativní poplatek, který činí 100 Kč. Tento poplatek je vymezen v sazebníku 

poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (10). 

1.2.5 Základní registrační povinnosti pro zahájení podnikání 

Aby bylo moţné zahájit podnikání, je nutné splnit základní registrační 

povinnosti vůči následujícím úřadům: 

 ţivnostenský úřad - ohlášení ţivnosti či podání ţádosti o koncesi, 

 finanční úřad - přihlášení k daňové registraci, 

 Česká správa sociálního zabezpečení - oznámení o zahájení samostatné 

výdělečné činnosti, podání přihlášky k důchodovému pojištění, podání přihlášky  

k nemocenskému pojištění, 

 zdravotní pojišťovna - oznámení pojištěnce o zahájení podnikatelské činnosti, 

 úřad práce - oznámení vzniku volného pracovního místa (6, 30). 
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1.2.6 Ohlášení ţivnosti 

Ohlášení ţivnosti lze podat u kteréhokoliv obecního ţivnostenského úřadu a to 

buď osobně nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové 

schránky). Ohlášení je moţno podat také osobně prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy (Czech POINT) (31). 

Ţivnostenské úřady plní od roku 2006 roli Centrálního registračního místa 

(CRM), coţ umoţňuje podnikatelům – fyzickým osobám – splnit registrační povinnost 

současně vůči všem výše uvedeným institucím, a to vyplněním Jednotného 

registračního formuláře (JRF) (31). 

V případě, ţe podnikatel kompletně nesplní svou registrační povinnosti v rámci 

Centrálního registračního místa, musí se u výše uvedených institucí zaregistrovat 

samostatně (31). 

 

Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT 

slouţí jako asistované místo výkonu veřejné správy, které umoţňuje komunikaci  

se státem prostřednictvím jednoho místa. Czech POINT poskytuje například výpisy  

z rejstříků a z katastru nemovitostí, přijetí podání podle ţivnostenského zákona, úřední 

ověření dokumentů a listin nebo i zřízení datových schránek (27). 

 

Centrální registrační místa  

Hlavním principem centrálních registračních míst (CRM) je zvýšení efektivity  

a urychlení začátku podnikání. Pokud bude podnikatel provádět úkon jejich 

prostřednictvím, budou od něho potřebné informace získány na jednotném registračním 

formuláři, který vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ţivnostenský úřad  

po shromáţdění potřebných údajů postoupí přihlášky k registraci a oznámení věcně 

příslušným orgánům veřejné správy – finančnímu úřadu, České správě sociálního 

zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně (12, 16).  

 

Jednotný registrační formulář  

Jednotný registrační formulář slouţí k ohlášení ţivnosti a k dalším úkonům jako 

například ţádosti o koncesi nebo ţádosti o zrušení ţivnostenského oprávnění. Umoţňuje 



 

18 

 

také podnikateli, aby přímo na ţivnostenském úřadě provedl vedle vlastního oznámení 

ţivnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, 

úřadům práce a příslušné zdravotní pojišťovně. Veškeré tiskopisy tohoto formuláře lze 

vyplnit také on-line. V případě, ţe je podnikatelem vlastníkem elektronického podpisu, 

můţe jej téţ odeslat elektronicky na příslušné Centrální registrační místo (12, 16). 

1.2.7 Doklady předkládané při ohlašování vázané ţivnosti  

Při ohlašování vázané ţivnosti na ţivnostenském úřadě je třeba předloţit 

následující dokumenty: 

 vyplněný jednotný registrační formulář (17), 

 občanský průkaz pro prokázání dosaţení věku 18 let a způsobilosti k právním 

úkonům (17), 

 výpis z Rejstříku trestů (11), 

 doklad o zaplacení správního poplatku za ohlášení ţivnosti – 1 000 Kč (17), 

 doklad o zaplacení správního poplatku za podání ohlášení na kontaktním místě 

Czech POINT - 50 Kč (je-li ţádost podána prostřednictvím kontaktního místa 

veřejné správy) (29), 

 doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele (31), 

 doklad prokazující právo pro uţívání prostor, do nichţ fyzická osoba umístila sídlo, 

liší-li se od bydliště ohlašovatele (31). 

 

Jsou-li splněny všechny výše uvedené podmínky pro ohlášení ţivnosti, provede 

ţivnostenský úřad zápis do ţivnostenského rejstříku ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení 

ohlášení a vydá podnikateli výpis, který slouţí jako doklad ţivnostenského oprávnění 

(13). 

1.2.8 Výhody a nevýhody ţivnosti 

Mezi hlavní výhody provozování ţivnosti patří minimum formálně právních 

povinností při zakládání firmy, velmi nízké správní výdaje pro zaloţení firmy, není 

stanoven minimální povinný vklad při zakládání, není povinnost zveřejňovat účetní 

závěrky, podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou 

koncesovaných ţivností), samostatnost a volnost při rozhodování, lze zvolit daňovou 
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evidenci nebo podvojné účetnictví a také moţnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího 

základu daně z podnikání paušální částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější (1). 

Nevýhodou ţivnostenského podnikání je vysoké riziko vyplývající  

z neomezeného ručení majetkem podnikatele. Rovněţ jsou kladeny vysoké poţadavky 

na odborné i ekonomické znalosti podnikatele. Vše je zabezpečováno jedinou osobou  

v podniku, není ţádné delegování pravomocí na jiné osoby. Podnikatel je plně 

zaměstnán vyřizováním a řešením kaţdodenních problémů (1, 5). 

1.3 Marketingový MIX 

Marketingový mix představuje základní marketingové prvky, pomocí kterých  

se firma snaţí ovlivnit poptávku po svém produktu (zboţí nebo sluţbě) a dosáhnout 

stanovených cílů (18). 

Tyto prvky jsou vzájemně propojené a podle začátečních písmen anglických 

ekvivalentů jsou označovány jako 4 P marketingu. Marketingový mix zahrnuje: produkt 

(Product), cenu (Price), distribuci (Place) a propagaci (Promotion) (18). 

 

Produkt (Product)  

Za produkt můţeme povaţovat nejen fyzické zboţí, ale také sluţby, informace, 

myšlenky a záţitky, pokud mohou být předmětem směny. Produkt uspokojuje potřeby 

zákazníka. Označuje nejen samotný výrobek nebo sluţbu, ale také kvalitu, design, obal, 

značku, šíři sortimentu, způsob balení a jiné. Kaţdá z těchto sloţek můţe výrobek nebo 

sluţbu odlišit od nabídky konkurence (18, 21). 

 

Cena (Price) 

Cena je peněţní částka, která vyjadřuje hodnotu produktu a je to jediné „P “ 

marketingového mixu, které pro firmu představuje výnosy. Všechny ostatní prvky 

marketingového mixu reprezentují náklady. Zahrnuje i slevy, moţnost koupě na úvěr 

nebo platební podmínky (18, 21). 
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Tvorba ceny 

Pro správné stanovení cen je nezbytné specifikovat celou řadu faktorů. 

Nejdůleţitější jsou náklady, ceny konkurence a vnímaná hodnota produktu zákazníky.  

Náklady na výrobu, prodej a distribuci produktu stanovují nejniţší hranici ceny. 

Firmy sice mohou sníţit své ceny na kratší dobu pod úroveň nákladů, aby přeţily  

v časech recese nebo aby zničily konkurenci. Dlouhodobě však tento stav není 

udrţitelný. Je časté, ţe firmy stanovují své ceny právě podle nákladů (21).  

 

 

 

 

 

 

Firmy by měly sledovat své náklady, monitorovat ceny konkurence a zjišťovat, 

jakou cenu je za jejich produkt ochoten zaplatit zákazník. Tento faktor je pro firmy 

klíčový, protoţe pouze tímto způsobem lze určit horní hranici ceny – tzv. cenový strop. 

Platí, ţe čím je rozdíl mezi cenou, kterou je za produkt zákazník ochoten zaplatit  

a náklady vyšší, tím vyšší ziskové marţe můţe firma docílit (21). 

 

Distribuce (Place)  

Jedná se o proces přesunu produktu od výrobce ke spotřebiteli, včetně dopravy, 

způsobů přepravy, distribučních cest, řízení zásob i ochrany zboţí během přepravy. 

Distribuční cesta zahrnuje mezičlánky, díky kterým se zboţí dostává od výrobce  

k zákazníkovi. Rozlišujeme přímou a nepřímou distribuční cestu (22). 

Přímá distribuce je charakteristická plynutím zboţí od výrobce rovnou  

ke konečnému spotřebiteli. Nejčastěji se jedná o zboţí denní potřeby. Při nepřímé 

distribuci se vyuţívá mezičlánků – maloobchodů a velkoobchodů, zprostředkovatelů 

nebo dovozců (22). 

 

 

 

 

Náklady 
(spodní hranice ceny) 

Ceny konkurence 
Hodnota vnímaná 

zákazníky 
(horní hranice ceny) 

Obr. č . 1: Tvorba ceny 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (21, (20)) 
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Propagace (Promotion) 

Propagací se rozumí informování a přesvědčování cílových skupin, díky 

kterému firmy naplňují své marketingové cíle. Propagace je nutná jednak při vstupu 

nového produktu na trh a jednak pro udrţení dobré trţní pozice produktu (21). 

Mezi základní formy propagace patří: 

 reklama,  

 podpora prodeje,  

 public relations,  

 přímý prodej,  

 osobní prodej (22). 

Jedním z nejtěţších úkolů je na současných konkurenčních trzích zaujetí cílové 

skupiny. Konkurence je mnoho a neustále se snaţí zákazníky přesvědčit o svých 

přednostech (21). 

Reklama 

Nejsilnějším prostředkem pro šíření povědomí o produktech je reklama, neboť 

dokáţe oslovit velké segmenty populace. Podle vyuţívaného média se rozlišují televizní 

reklamy, rozhlasové, tiskové a venkovní. Mezi nevýhody patří výdaje spojené  

se zprostředkováním reklamy a také nemoţnost přímého kontaktu se zákazníkem (21). 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje představuje konkrétní motiv koupě. Hlavním úkolem je 

podporovat prodej celou řadou nástrojů – reklamními dárky, vzorky, ochutnávkami, 

kupony, slevami, soutěţemi, nebo také vystavováním zboţí (22). 

Public relations 

Další formou podpory prodeje je public relations, tedy budování vztahů s médii. 

Média mají velkou moc a lidé takovým informacím důvěřují, protoţe je vnímají jako 

nestranné. Posláním je vytvářet kladné představy veřejnosti o firmě. Výhodou je, ţe jde 

o bezplatnou formu propagace (21). 

Přímý prodej 

Jedná se o adresnou komunikaci firmy se zákazníky s cílem získat okamţitou 

odezvu. Uskutečňuje se prostřednictvím pošty, televize, tisku, telefonu, e-mailu (22).  
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Osobní prodej  

Jde o velice efektivní nástroj propagace, který umoţňuje přímou komunikaci 

mezi prodávajícím a kupujícím. Hlavní výhodou je moţnost získání zpětné vazby a tím 

i moţnost pruţně reagovat (22). 

 

 Alternativou k marketingovému mixu 4 P, který je z pohledu podniku, je 

marketingový mix 4 C , na který je nahlíţeno z pozice vnímané zákazníkem. Jednotlivá 

písmena „C “ znamenají:  

 řešení potřeb zákazníka (customer value),  

 náklady vzniklé zákazníkovi (cost to the customer), 

 dostupnost řešení (convenience), 

 komunikace se zákazníkem (communication) (18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Transformace model 4 P na 4 C  

(Zdroj: vlastní zpracování dle (22)) 
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Zákazníkovo pohodlí 
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Náklady vzniklé zákazníkovi 
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Hodnota pro zákazníka 

(Customer Solution) 
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1.4 Analýza marketingového prostředí 

Kaţdý podnikatelský subjekt je v neustálém kontaktu s prostředím, ve kterém 

působí a ve kterém se nachází mnoho vlivů, které jej ovlivňují. Marketingové prostředí 

se člení na vnější a vnitřní (23). 

 

Vnitřní prostředí 

Identifikujeme zde a hodnotíme silné a slabé stránky, které vymezují vnitřní 

faktory efektivnosti organizace ve všech významných oblastech. Jde například  

o produkty, zaměstnance, vedení firmy, pouţívané technologie, které působí uvnitř 

firmy (23). 

 

Vnější prostředí 

Toto prostředí se týká okolí firmy a pomáhá identifikovat hrozby a příleţitosti. 

Hodnocení vnějšího prostředí je zaměřeno například na politicky národní a nadnárodní 

instituce, vývoj ekonomiky, sociálně-kulturní faktory, technologický vývoj, legislativní 

prostředí a ekologické faktory. Oblasti vnějšího prostředí jsou faktory, které organizace 

nemůţe ovlivnit a které existují nezávisle na organizaci a jejím působení. Vnější 

prostředí se dále člení na makroprostředí a mikroprostředí (23, 26). 

 

Makroprostředí 

Znalost tohoto prostředí je pro firmu velmi důleţitá, avšak působení jeho vlivů 

nemůţe zcela ovlivnit. K posouzení makroprostředí se vyuţívá PEST analýza, rozšířené 

analýzy SLEPT, PESTLE (SLEPTE) a také analýza příleţitostí a hrozeb na trhu  

– tzv. OT analýza. Marketingové makroprostředí je nejčastěji tvořeno prostředími 

sociálním, ekonomickým, přírodním, technologickým a politickým (18). 

 

Mikroprostředí 

Jedná se o odvětví, ve kterém firma podniká a jehoţ vlivy můţe firma významně 

ovlivnit. K posouzení kvality mikroprostředí slouţí analýza marketingového mixu, 

Porterova analýza a analýza silných a slabých stránek – tzv. SW analýza. 

Mikroprostředí je tvořeno samotnou firmou, dodavateli, odběrateli, marketingovými 

zprostředkovateli, konkurencí, zákazníky a veřejností (23). 
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1.4.1 PEST analýza 

Posláním PEST analýzy je hodnocení makroprostředí organizace, tedy zkoumání 

vnějších faktorů, které na ni působí. K posouzení makroprostředí lze vyuţít také 

rozšířené analýzy SLEPT, PESTLE (SLEPTE). PEST je zkratka pro Political, 

Economic, Social and Technological analysis neboli analýza politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Cílem je identifikovat všechny 

podstatné a reálně hrozby a příleţitosti obklopující podnik (23). 

Kaţdé písmeno z analýzy má svůj specifický význam:  

 P - politické faktory - stabilita vlády, vliv politických stran, sociální politika, 

legislativa, 

 E - ekonomické faktory - vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, 

měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, míra inflace, případně deflace a jiné, 

 S - sociální faktory - demografie, příjmy, majetek, ţivotní styl, kulturní hodnoty, 

úroveň vzdělání, 

 T - technologické faktory - vývoj a výzkum výrobních prostředků, materiálů, 

technologií, nové vynálezy a objevy (23). 

 

V názvech PESTLE (SLEPTE), SLEPT mají další písmena následující význam: 

 L - legislativní - existence a funkčnost podstatných zákonných norem (obchodní 

právo, daňové zákony, legislativní omezení - ekologická opatření, právní úprava 

pracovních podmínek apod.), funkčnost soudů, autorská práva,  

 E - ekologické faktory - přírodní a klimatické vlivy, globální a environmentální 

hrozby či legislativní omezení spojená s ochranou ţivotního prostředí (26). 

1.4.2 Porterův model pěti sil 

Pro analýzu mikroprostředí podniku je určen Porterův model pěti sil. Jeho 

podstatou je posoudit charakteristiky trhu, jeho rizika a konkurenci v odvětví, v němţ  

se bude podnikání realizovat. Vyuţívá k tomu pět sil: vliv stávajícího konkurenčního 

prostředí, potenciálních konkurentů, nových substitutů, dodavatelů a odběratelů (24). 
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Stávající konkurence 

Stávající konkurence představuje podniky, které dodávají na trh zboţí nebo 

sluţby totoţného druhu, jaké má v plánu dodávat i vlastní firma. Konkurenční tlak lze 

eliminovat případnou specializací daného podniku nebo určitým odlišením se od 

stávající konkurence. Je vhodné vytvořit si konkurenční výhodu, kterou zákazníci  

u jiných konkurentů postrádají. Odvětví není atraktivní v případě, pokud na něm jiţ 

působí velké mnoţství silných konkurentů (26). 

Potenciální konkurence 

Jedná se o subjekty, které zatím nejsou součástí konkurenčního prostředí, ale 

mohou do něj vstoupit. Přesto, ţe se jedná pouze o odhady vývoje daného trhu, jsou tyto 

informace velmi cenné. Lze odhadnout vlastní úspěšnost působení na trhu i nebezpečí 

vstupu dalších podnikatelů dle atraktivnosti trhu, předpokládaným chováním 

spotřebitelů, dosahovaném zisku konkurence nebo případných bariér na trhu (25). 

Nové substituty 

Substituty jsou v Porterově modelu myšleny produkty z jiného průmyslového 

odvětví, které mohou dané produkty nahradit. Je podstatné sledovat nové trendy  

v oboru, vývoj výrobků, pouţívaných materiálů tak, aby bylo moţné včas identifikovat 

hrozby konkurenčních substitutů a reagovat na ně (25). 

Dodavatelé 

Dodavatelé mohou odvětví ohrozit zvyšováním ceny nebo sníţením kvality 

nakupovaných výrobků a sluţeb. Ovlivňují trh změnou ceny a objemu dodávek.  

V případě, ţe jsou pro nás jejich dodávky velmi důleţité nebo je-li změna dodavatelů 

náročná či nemoţná, je jejich vyjednávací síla vysoká. Z toho plyne, ţe čím je 

podnikatel na dodavatelích více závislý, tím je jejich síla vyšší (5). 

Odběratelé 

Vliv odběratelů je ovlivněn mnoha aspekty. Jednotliví odběratelé se od sebe liší 

svými potřebami, poţadovanou kvalitou výrobků a sluţeb a svou velikostí. Důleţitým 

krokem k udrţení zákazníků a získání nových je zkvalitňování nabídky a rozšiřování 

sortimentu a nabízených sluţeb (25). 

Trh není přitaţlivý, jestli zákazníci mají velkou vyjednávací moc. V takovém 

případě se snaţí sniţovat ceny, vyţadují lepší kvalitu a více sluţeb, staví konkurenty 

proti sobě, čímţ dochází k poklesu zisku prodávajícího (26). 
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1.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je řazena mezi základní metody strategické analýzy díky jejímu 

charakteru získaných sjednocených a následně vyhodnocených poznatků. Tuto analýzu 

lze vyuţít mimo jiné jako podklad pro definování vize, jako podklad pro zformulování 

strategických cílů nebo pro identifikaci kritických oblastí. Účelem analýzy je rozbor  

a hodnocení současného stavu organizace (vnitřního prostředí) a současné situace okolí 

organizace (vnějšího prostředí) (26).  

Skládá se ze dvou částí: 

 SW analýza – hodnocení silných a slabých stránek firmy, 

 OT analýza – hodnocení příleţitostí a hrozeb na trhu (18). 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní prostředí firmy, které 

zahrnuje mimo jiné cíle, systémy, firemní zdroje, materiální prostřední, mezilidské 

vztahy, organizační strukturu a kvalitu managementu (23). 

Oproti tomu hodnocení příleţitostí a hrozeb se týká externího prostředí firmy,  

a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory 

politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní a technologické a mikroprostředí 

zahrnuje zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci a veřejnost (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (22)) 
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nebo hrozba ze SWOT analýzy by měla mít svůj protějšek ve formě strategických 

opatření, která je eliminují (18, 20). 

SWOT analýza je pro plánování uţitečná, protoţe poskytuje hodnocení současné 

a budoucí pozice subjektu, vyzdvihuje pro něj nejvhodnější strategické moţnosti a vede 

ke zlepšené výkonnosti organizace (18). 

1.5 Zdroje financování při zahájení podnikání 

Při sestavování podnikatelského plánu je k dispozici několik moţností, jak 

financovat jeho realizaci. Finanční zdroje lze třídit podle různých hledisek, přičemţ 

mezi nejčastěji pouţívané patří:  

 vlastní a cizí zdroje, 

 interní a externí zdroje, 

 krátkodobé a dlouhodobé zdroje (24). 

 

Vlastní a cizí zdroje financování 

Za vlastní zdroje se povaţují vklady vlastníků, zisk, odpisy a prodej aktiv. 

Cizími zdroji jsou úvěry, dluhopisy, leasing, venturní kapitál, faktoring a forfaiting (24). 

 

Interní a externí zdroje 

Interní financování je například pouţití zisku společnosti na samofinancování 

nového projektu nebo se jedná o financování z dlouhodobých rezerv. Financování  

z vkladů a podílů společníků je označeno jako externí financování (24). 

 

Krátkodobé a dlouhodobé zdroje 

U tohoto hlediska by měla platit zásada, aby byl dlouhodobý majetek financován 

ze zdrojů dlouhodobých a oběţný majetek ze zdrojů krátkodobých. Vlastní zdroje  

se povaţují za dlouhodobé zdroje. Z cizích zdrojů se mezi dlouhodobé řadí ty, které 

mají splatnost delší neţ jeden rok, např. dlouhodobé bankovní úvěry. Za krátkodobé 

finanční zdroje se povaţují cizí zdroje se splatností do jednoho roku (24). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

2.1 Analýza trhu 

Ţivnost bude provozována v severní části území Jihomoravského kraje a to ve 

městě Blansko vzdáleného asi 30 km od Brna. Administrativně se okres Blansko člení 

na 116 obcí a dále na 174 částí obcí. Statut města má pouze 8 obcí z nich včetně 

Blanska. 

Provozovna se bude nacházet ve středu města v budově městského úřadu na 

náměstí Svobody. V těsné blízkosti se nachází dvě autobusové zastávky a asi pět minut 

vzdálené vlakové nástupiště. 

Na základě údajů z českého statistického úřadu je znám v okrese Blansko  

k 31. 12. 2014 celkový počet obyvatel, ekonomických subjektů a také kolik z těchto 

subjektů podniká jako fyzické a právnické osoby.  

 

Tab. č. 1: Vybrané ukazatele v okrese Blansko  

Ukazatel Počet osob 

Obyvatelstvo 107 925 

Ekonomické subjekty 21 074 

Fyzické osoby 16 876 

Právnické osoby 2 047 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: (60)) 

2.2 Zákazníci 

Cílovou skupinu zákazníků budou tvořit obyvatelé města Blansko, místních částí 

Blanska a okolních vesnic a dále lidé zaměstnaní v Blansku a v blízkém okolí. 

Potenciální zákazníci jsou z řad ţen i muţů.  

Očekává se, ţe největší zájem o masérské sluţby budou mít lidé ve věku 30 - 65 

let. Mladí lidé budou tvořit klientelu spíše ojediněle, protoţe u nich bolesti zad nejsou 

tak časté. Také lidé starší, ve věkové kategorii nad 65, nebudou pravděpodobně častými 

zákazníky, protoţe v mnoha případech mají tito lidé určité zdravotní problémy, které 
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jim nedovolují masáţ absolvovat nebo nejsou schopni kamkoliv pěšky dojít nebo  

se dopravit.  

Dosaţené vzdělání pravděpodobně příliš neovlivní strukturu návštěvníků. 

Naproti tomu druh vykonávaného zaměstnání se do sloţení potenciálních zákazníků 

jistě promítne. Bylo by obtíţné vyjmenovat konkrétní zaměstnání, která mohou 

způsobovat bolesti zad. Bolesti zad mohou vznikat v důsledku fyzicky namáhavé práce, 

v důsledku strnulého sezení u počítače nebo u nějakého přístroje či v důsledku 

dlouhodobého stání na místě. V úhrnu lze říci, ţe předpokládanými zájemci budou jak 

lidé pracující fyzicky, tak lidé vykonávající administrativní či jiné duševní práce. 

Jednou z důleţitých podmínek zájmu o uvedené sluţby je koupěschopnost 

obyvatel a výše jejich příjmů. V kapitole 2. 4. 3. jsou uvedeny informace o průměrné 

výši mezd v České republice a v Jihomoravském kraji. Průměrná měsíční hrubá mzda  

v Jihomoravském kraji se výrazně neodlišuje od průměrné mzdy v České republice. 

Tedy i koupěschopnost v Jihomoravském kraji odpovídá celorepublikovému průměru.  

 Určitým vlivem působícím na strukturu zákazníků je styl ţivota konkrétního 

člověka či rodiny. U lidí zaměřených na zdravý ţivotní styl je větší předpoklad 

navštěvování masérských sluţeb, protoţe tito lidé si uvědomují, jak důleţitá je péče  

o zdraví a jak důleţitá je prevence zdravotních problémů.  

Také způsob trávení volného času a zájmy se mohou v určité míře promítnout do 

sloţení klientely, neboť masáţe jsou také určitou formou relaxace a odpočinku. 

2.3  Porterův model pěti sil 

Porterův model zkoumá mikroprostředí masérského studia, posuzuje 

charakteristiku trhu, jeho rizika a konkurenci v odvětví, ve kterém se podnikání 

uskutečňuje. Tato analýza pomáhá určit sílu stávajícího konkurenčního prostředí, 

potenciálních konkurentů, nových substitutů, dodavatelů a odběratelů (24). 

2.3.1 Stávající konkurence 

Konkurence v oboru ţivnosti masérské, rekondiční a regenerační sluţby je na 

Blanensku značná. Aktuálně k lednu roku 2015 je v okrese Blansko 149 podnikajících 

subjektů v této oblasti (45). 
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V samotném Blansku v oblasti masérských, rekondičních a regeneračních sluţeb 

působí několik podnikatelů. Nelze uvést jejich úplný výčet, pro přehled uvádím 

následující:  

 Pavel Nečas – mobilní masérské sluţby v Blansku a okolí, klasická, 

sportovní, relaxační a regenerační masáţ, Dornova metoda, Breussova 

metoda, masáţ lávovými kameny, indická antistresová masáţ hlavy, 

 Masáţní salon Zlaté slunce – thajská masáţ, masáţ zad, síje, hrudníku, 

břicha, nohou, celého těla, masáţ lávovými kameny, indická masáţ 

hlavy, 

 Studio Nellis – baňkování, masáţ lávovými kameny, medová masáţ, 

masáţ zad, šíje nohou, dekoltu a obličeje, zábaly těla, kosmetické sluţby, 

 Masáţní salon Orchidea – klasická relaxační masáţ, masáţ lávovými 

kameny, horké mušle, indická antistresová masáţ, čokoládová, medová, 

kokosová masáţ, 

 Klinika LOGO s. r. o. – klasická a reflexní masáţ, rašelinové obklady, 

perličková koupel, podvodní masáţ, japonská masáţ, elektroléčba, 

 Masáţ v krytém bazénu Blansko – masáţ šíje, zad, dolních končetin, 

celková masáţ, 

 Petr Hašek – klasická relaxační masáţ, baňkování, Dornova metoda, 

masáţ lávovými kameny, Amma masáţ, 

 Luboš Pokorný – mobilní masáţe v Blansku a okolí. 

2.3.2 Potenciální konkurence 

Téměř u všech druhů podnikání hrozí riziko vstupu konkurentů na trh. Jelikoţ je 

předpoklad, ţe po masérských sluţbách bude i v budoucnu poptávka, vyvstává značná 

hrozba vstupu nových konkurentů. Určitým omezením v tomto směru můţe být 

skutečnost, ţe provozování této ţivnosti je vázáno na získání odborné způsobilosti. 

2.3.3 Nové substituty 

Na trhu existuje rozmanitá škála nabízených sluţeb, nejrůznější druhy masáţí  

a nejrůznější masáţní techniky. Kaţdá z nich však má svůj specifický charakter a slouţí 

k určitému účelu. Je předpoklad, ţe sortiment těchto sluţeb se bude nadále rozšiřovat, 
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vstup nových substitutů na trh lze jistě očekávat. Avšak masáţe, které chci nabízet  

v mém studiu, patří k základním a jinými technikami takřka nenahraditelným druhům 

masáţí, a proto dle mého názoru nehrozí, ţe by byly vytlačeny novými substituty. 

Hrozbu nových substitutů proto povaţuji za ne příliš velkou. 

2.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Předmětem činnosti mého podnikání bude především poskytování sluţeb, proto 

závislost na dodavatelích bude minimální. Vliv dodavatelů v průběhu podnikání nebude 

velký. Projeví se pouze v cenách energií (voda, teplo, elektrika) a masérských potřeb 

jako jsou oleje, krémy, gely apod. Vliv dodavatelů se sice promítá do poskytovaných 

sluţeb, avšak samotné podnikání nebude dodavateli výrazně ovlivňováno. Vyjednávací 

síla dodavatelů bude tedy malá. 

2.3.5 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé budou mít poţadavky na cenu, na konkrétní druh poskytovaných 

sluţeb, na jejich kvalitu a v neposlední řadě i na provozní dobu a prostředí, v němţ 

budou sluţby poskytovány. Vzhledem k tomu, ţe v oblasti masérství je značná 

konkurence a na trhu je pestrá nabídka různých druhů masáţí, bude vyjednávací síla 

odběratelů dosti vysoká.  

2.4 SLEPT analýza 

Úkolem této analýzy je hodnocení sociálních, legislativních, ekonomických, 

politických a technologických faktorů s cílem identifikovat moţné hrozby a příleţitosti. 

2.4.1 Sociální faktory 

Ze sociálních faktorů, které by mohly ovlivnit můj podnikatelský záměr, 

povaţuji za nejvýznamnější počet obyvatel, jejich věkovou strukturu, zdravotní stav  

a průměrnou mzdu. 
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Počet obyvatel 

 

Graf č. 1: Počet obyvatel v okrese Blansko  

(Zdroj: vlastní zpracování dle: (61)) 

 

Počet obyvatel v okrese Blansko má od roku 2011 rostoucí tendenci. Tento 

faktor se od roku 2011 zvyšuje a to v průměru o 359 obyvatel za rok. Vzhledem ke 

zvyšujícímu se počtu obyvatel se zvyšuje také počet potenciálních klientů, kteří budou 

mít zájem navštěvovat mé masérské studio. 

 

 

Graf č. 2: Počet obyvatel dle věku v okrese Blansko 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (62, 71)) 
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Cílovou skupinou pro mé podnikání jsou lidé ve věku 30 - 65 let. Očekávám,  

ţe tito budou mít nejvyšší zájem o nabízené masérské sluţby. Dle grafu je právě v této 

skupině největší zastoupení obyvatel. 

 Rostoucí počet obyvatel v okrese Blansko i jejich věkovou strukturu lze  

z pohledu mého podnikatelského záměru povaţovat za pozitivní faktory  

 

Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v roce 2014 činila 25 686 Kč 

(62). 

V Jihomoravském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014 

částky 24 883 Kč. Průměrná měsíční hrubá mzda byla v roce 2014 v Jihomoravském 

kraji o 803 Kč niţší oproti celostátnímu průměru (63). 

 

 

Graf č. 3: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: (63)) 

 

Z grafu je patrné, ţe průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji má 

rostoucí tendenci, neboť v průběhu pěti let vzrostla téměř o 2 000 Kč. Průměrný 

meziroční nárůst činí přibliţně 480 Kč. Z pohledu mého podnikatelského záměru lze 

růst průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji hodnotit kladně. Pokud by však 
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růst průměrné mzdy na Blanensku v příštích letech výrazněji zaostával za celostátním 

průměrem, znamenalo by to určitou hrozbu (63). 

2.4.2 Legislativní faktory 

Nejdůleţitější zákony vztahující se k podnikatelské činnosti: 

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

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

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

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

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

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

 Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

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

 a další 

V průběhu roku 2014 a 2015 došlo k následujícím významným legislativním 

změnám. 

Sazbová novela zákona o DPH zavádí od 1. ledna 2015 druhou sníţenou sazbu 

DPH ve výši 10 %. Vybrané zboţí podléhající této sazbě je definováno novou přílohou 

č. 3a k zákonu o DPH. Jedná se o dětskou výţivu, tištěné knihy, léky a veterinární 

léčiva. Tato změna se nedotýká mého podnikatelského plánu, nevztahuje  

se k produktům pouţívaným v rámci mého podnikání. Základní sazba daně ve výši  

21 % a první sníţená sazba daně ve výši 15 % zůstávají stejné (65).  

Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů. 

U příjmů ze zemědělské činnosti, řemeslného podnikání, lesního a vodního 

hospodářství bude moţné při pouţití paušálu uplatnit jako výdaj maximálně 1 600 000 

Kč. U příjmů z ostatního ţivnostenského podnikání maximálně 1 200 000 Kč. Procentní 

výše paušálů zůstávají nezměněny, stejně tak jsou ponechány hranice pro uplatnění 

výdajů ve výši 30 % z příjmů do částky 600 000 Kč a ve výši 40 % z příjmů do částky 

800 000 Kč (66).  

Schválením nařízení se od 1. ledna 2015 zvýšila minimální měsíční mzda  

z 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda vzrostla z 50,60 Kč na 55 Kč. 
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Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří pobírají invalidní důchod. Pro 

tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč a hodinová mzda 48,10 Kč (67). 

V roce 2014 činilo daňové zvýhodnění na kaţdé dítě 1 117 Kč. Pro rok 2015  

se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě. Na první dítě zůstává daňová sleva 

nezměněná ve výši 1 117 Kč měsíčně, na druhé dítě činí 1 317 Kč a na třetí dítě  

1 417 Kč (68).  

Nový občanský zákoník (dále NOZ) změnil od roku 2014 výrazně právní úpravu 

v oblasti nájmu prostor, které slouţí pro účely podnikání. NOZ zároveň ruší a nahrazuje 

zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Tento druh nájmu je 

nyní v NOZ označován jako ,,nájem prostoru slouţícího podnikání“, který je upraven  

v § 2302 - 2315 s tím, ţe se zde rovněţ pouţijí obecná ustanovení NOZ o nájmu. Nyní 

je pro zachování platnosti nájemní smlouvy postačující, pokud si strany sjednají 

předmět nájmu. Náleţitosti dle zákonu č. 116/1990 Sb., o nájmu nebytových prostor 

jako jsou účel nájmu, výše nájemného a doba, na kterou se nájem uzavírá, se jiţ 

nemusejí uvádět (69).  

Vyjmenované legislativní změny nemají zásadní dopad na můj podnikatelský 

záměr. 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Úspěšnost podnikání ovlivňuje současná i budoucí celosvětová ekonomika. 

Základními ukazateli, které hodnotí stav ekonomiky v konkrétním státě, jsou hrubý 

domácí produkt, inflace, nezaměstnanost.  

 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (dále HDP) je celková peněţní hodnota statků a sluţeb 

vytvořená za dané období na určitém území. Vyjadřuje celkovou hodnotu toho, co bylo 

na určitém území za dané období vyprodukováno. Růst HDP vyjadřuje růst ekonomické 

činnosti. Při vzestupu HDP rovněţ klesá nezaměstnanost (51). 

HDP v České republice vzrostl v roce 2014 o 2,3 % a v roce 2015 o 2,6 % oproti 

předchozímu roku. V roce 2016 se očekává meziroční nárůst HDP o 3,0 %. To je z 

pohledu podnikatelského záměru pozitivní jev, neboť růst HDP je známkou zlepšování 

hospodářské situace (52). 
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Inflace 

Inflace je definována jako růst cenové hladiny v ekonomice. K vyjádření vývoje 

cenové hladiny slouţí index spotřebitelských cen. Porovnáváním hodnoty tohoto indexu 

v různých obdobích se získá míra inflace, která vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Inflace 

má za následek pokles kupní síly peněz, neboť za stejnou částku lze koupit méně zboţí 

a sluţeb (53). 

Míra inflace je v České republice k březnu 2015 0, 3 % (54). 

Dle prognózy ČNB se očekávají nulové, respektive mírně záporné hodnoty 

Inflace v roce 2015 a její následné zvýšení ke 2 % v roce 2016 (55). 

Očekávaná inflace má nízkou hodnotu a neměla by proto počátky mého 

podnikání negativně ovlivnit (56). 

 

Úroveň nezaměstnanosti 

Úroveň nezaměstnanosti byla do roku 2013 hodnocena Ministerstvem práce  

a sociálních věcí pomocí ukazatele míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti 

poměřovala všechny dosaţitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním 

osobám. Ekonomicky aktivní jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ale 

práci si aktivně hledají nebo čekají, aţ se budou moci po dočasném vysazení do 

zaměstnání vrátit. Od roku 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí přešlo na nový 

ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 

dosaţitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném 

věku (57, 59). 

Nezaměstnanost v okrese Blansko je znázorněna v grafu č. 4. Graf vyjadřuje 

podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let na celkovém počtu obyvatel v tomto 

věku (59).  

V grafu jsou uvedeny hodnoty za roky 2010 - 2014 v okrese Blansko, 

Jihomoravském kraji a za celou ČR. 
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Graf č. 4: Podíl nezaměstnaných osob 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: (58)) 

 

Z grafu je patrné, ţe podíl nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji  

i v České republice od roku 2010 vzrostl. V okrese Blansko je zaznamenán kolísavý 

charakter. Dle Českého statistického úřadu byl podíl nezaměstnaných osob  

k 31. 12. 2014 v Jihomoravském kraji 8, 4 %. V okrese Blansko je výsledek značně 

příznivější a dosahuje 6, 9 % (58). 

Tento faktor je pro provoz masérského studia velmi podstatný, neboť zaměstnaní 

lidé si budou moci dovolit zaplatit za masérské sluţby, zatímco lidé bez práce nikoliv. 

 

Tab. č. 2: Podíl uchazečů na celkovém počtu volných pracovních míst v okrese Blansko  

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Uchazeči o zaměstnání 5 665 4 965 5 222 5 621 4 930 

Volná pracovní místa 198 197 190 297 432 

Uchazeči na 1 volné 

pracovní místo 
28,6 25,2 27,5 18,5 14,6 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: (60)) 
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Všechny tři výše uvedené faktory mají oproti předešlým letům velmi pozitivní 

charakter. Počet volných pracovních míst je v okrese Blansko nejvíce za posledních  

5 let. S tím souvisí ubývající počet uchazečů na jedno volné pracovní místo.  

2.4.4 Politické faktory 

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 po rozpadnutí Československé federativní 

republiky. Politický systém je svou strukturou parlamentní republika (46).  

Česká republika je členem Evropské unie od 1. května 2004. Vstupem do 

Evropské unie se českým firmám otevřel trh s mnoha miliony spotřebitelů. Rovněţ 

došlo k růstu HDP a tím i ke sníţení nezaměstnanosti (47). 

Do schengenské spolupráce se Česká republika zapojila 21. prosince roku 2007. 

Tím byly zrušeny hraniční kontroly na vnitřních hranicích i na mezinárodních letištích  

a zároveň byly zpřísněny kontroly na vnějších hranicích (48). 

 Vláda schválila v prosinci roku 2012 Koncepci podpory malých a středních 

podnikatelů na období let 2014 - 2020. Cílem koncepce je rozvoj inovačního potenciálu 

malých a středních podniků, posílení jejich postavení v české ekonomice a sniţování 

energetické a materiálové náročnosti při podnikání. Jednou z priorit vlády České 

republiky je podporovat konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů, kteří 

představují 99,84 % všech podnikatelů. Hrají významnou roli pro vnitřní rozvoj krajů 

v České republice (49, 50). 

2.4.5 Technické a technologické faktory 

Vliv těchto faktorů nemá na provoz masérského studia téměř ţádný vliv. 

Nejdůleţitějším technickým prvkem bude kvalitní zpracování webových stránek, které 

budou důleţitou součástí propagace a mohou značně ovlivnit zájem potenciálních 

klientů. 

2.5 SWOT analýza 

Pomocí této analýzy jsou zkoumány silné a slabé stránky masérského studia. 

Vytyčením silných stránek se určí přednosti, jichţ lze při zahájení podnikání či  

v jeho průběhu účinně vyuţít. Stanovení slabých stránek umoţňuje analyzovat 
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nedostatky a problémy, u nichţ je třeba zváţit, zda jim lze předejít či zda je lze 

odstranit.  

 Dále se určí příleţitosti, kterých můţe být vyuţito a rovněţ se určí hrozby, jimiţ 

by mohla být existence tohoto studia negativně ovlivněna. Jelikoţ bude podnik na trhu 

zcela nový a není moţné vytvořit přesnou interní analýzu, bude tato analýza vycházet 

z očekávané skutečnosti. 

 

Silné stránky 

 Strategická poloha provozovny ve středu města, 

 dobrá dostupnost provozovny, 

 široký sortiment masérských sluţeb, 

 příznivá provozní doba,  

 vlastní webové stránky, 

 soustavná propagace, 

 nízké nájemné.  

 

Mezi silné stránky mého podnikatelského záměru patří především strategické 

umístění a dobrá dostupnost provozovny masérského studia. Provozovna bude umístěna 

v centru města. Denně tudy prochází mnoţství lidí při své cestě do zaměstnání, na vlak 

či autobus, při cestě do blízkých obchodů nebo na oběd do nedaleké restaurace, kde  

se stravuje velké mnoţství občanů zaměstnaných v Blansku.  

Z hlediska dostupnosti je velkou výhodou blízké parkoviště. Provozovna bude 

dobře dostupná i pro starší a špatně pohyblivé osoby nebo pro mimo blanenské občany, 

neboť nedaleko se nachází ţeleznická zastávka, několik autobusových zastávek  

i zastávky městské hromadné dopravy.  

Za silnou stránku povaţuji poměrně široký sortiment masérských sluţeb. 

V masérském studiu bude poskytováno několik druhů masáţí, a to klasická relaxační 

masáţ, baňkování, masáţ lávovými kameny, Dornova metoda a Amma masáţ.  

Předností bude také provozní doba, jejímţ rozvrţením se budu snaţit vyjít vstříc 

lidem pracujícím v různých provozech a směnách. Z toho důvodu bude v některých 

dnech v týdnu provoz v dopoledních hodinách, v některých dnech v odpoledních 

hodinách. 
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Další předností bude zaloţení vlastních webových stránek, které budou důleţité 

z hlediska propagace firmy.  

Silnou stránkou bude také soustavná propagace masérského studia. Budou 

zvoleny nejrůznější formy propagace, které by mohly zaujmout a přilákat nové klienty, 

např. slevové akce, permanentní vstupenky a dárkové poukázky nabízené jednotlivcům 

i firmám.  

Výhodou je poměrně nízký nájem za uvedené prostory, coţ se pozitivně 

promítne do celkových provozních nákladů. 

 

Slabé stránky 

 Značná konkurence, 

 nová neznámá firma,  

 v počátcích absence stálé klientely, 

 ţádná moţnost zástupu za podnikatele, 

 fyzicky náročná práce.  

 

Začátky podnikání bývají spojeny s nedůvěrou případných zákazníků vůči 

novému podnikatelskému subjektu. Mezi potenciálními zákazníky bude zpočátku malé 

povědomí o existenci nového masérského studia a o nabízených druzích sluţeb. Bude 

třeba zajistit, aby se nově zaloţené masérské studio co nejrychleji dostalo do povědomí 

veřejnosti a prosadilo se na trhu. Proto budu věnovat velké úsilí propagaci a zviditelnění 

svého studia, a to jak v počátcích, resp. těsně před jeho otevřením, tak po celou dobu 

jeho existence.  

 Nově vzniklá firma bude čelit značné konkurenci. V Blansku a v blízkém okolí 

působí řada jiţ zavedených firem stejného nebo podobného zaměření, které mají často 

stálou klientelu. I v tomto případě by k pozitivnímu vývoji měla vést dobrá propagace 

průběhu existence firmy, např. zavedení internetových a facebookových stránek, 

příleţitostné nabídky slevových poukázek, dárkových poukázek nebo permanentních 

vstupenek. Samozřejmostí bude vytváření klidného a příjemného prostředí  

a individuální přístup ke kaţdému klientovi. V následujících letech bych chtěla 

konkurenceschopnost svého studia posílit rozšířením sluţeb o další druhy masáţí. 

Vývoji konkurence bude třeba věnovat stále pozornost, sledovat ji a přizpůsobovat se jí. 
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S postupujícím působením na trhu, se získáváním nových klientů a s šířením kladných 

referencí by se nová firma měla postupně dostávat do povědomí veřejnosti a získávat  

si stálou klientelu.  

Určitým problémem můţe být skutečnost, ţe budu masérské studio provozovat 

sama a nebudu za sebe mít ţádný zástup. Pak např. v případě nemoci bude třeba zrušit 

objednávky, coţ můţe být klienty negativně vnímáno.  

Za určitou slabou stránku lze také povaţovat značnou fyzickou náročnost této 

práce. Bude proto třeba si práci správně rozvrhnout a fyzicky náročnější masáţe střídat 

s méně náročnými. 

 

Příleţitosti 

 Rozšíření nabídky sluţeb,  

 předpoklad rostoucího zájmu o masérské sluţby, 

 získání klientů konkurenčních firem, 

 moţnost rozšíření masérského studia. 

 

Za velkou příleţitost povaţuji moţnost rozšíření nabídky sluţeb absolvováním 

dalších masérských kurzů a získáním certifikátů na poskytování nových druhů masáţí. 

Pro zvýšení atraktivity studia bych v budoucnu chtěla absolvovat další masérské kurzy, 

které budou pro veřejnost přitaţlivé a po nichţ bude poptávka.  

V současné době je trend dodrţovat zdravý způsob ţivota. Rostoucí pracovní 

vytíţení budou lidé muset kompenzovat nejrůznějšími relaxačními a zdraví 

prospěšnými aktivitami. Díky tomu lze předpokládat rostoucí zájem o masérské sluţby. 

Velkou příleţitostí je moţnost získání klientů, kteří nejsou u konkurenčních 

firem zcela spokojeni nebo z důvodu lepší nabídky sluţeb, vhodnějšího umístění či 

vhodnější pracovní doby. Určitou příleţitostí je také získání zákaznic, neboť některé 

ţeny pro tyto sluţby raději volí masérku ţenu neţ maséra muţe. 

Po získání určité praxe, zkušeností a také finančních prostředků by bylo moţné 

uvaţovat o rozšíření masérského studia, ať uţ pronájmem větších prostor, koupí či 

vybudováním vlastní nemovitosti, případně zaměstnáním dalších odborných 

zaměstnanců. 
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Hrozby 

 Konkurence, 

 sníţení koupěschopnosti obyvatelstva, 

 nezájem o nabízené sluţby, 

 změny v legislativě, 

 vypovězení nájemní smlouvy, 

 nepředvídané události (poţár, povodeň). 

 

Pro všechny podnikatele je hrozbou vstup nové konkurence na trh. Jelikoţ je  

o tento obor zájem, hrozí zde příchod konkurentů, kteří budou finančně lépe situováni 

a budou moci vybudovat větší masérská centra, v nichţ můţe být podstatně širší 

nabídka sluţeb. Také současná konkurence představuje hrozbu v případě, ţe nabídne 

něco nového či atraktivního pro klienty. Z toho důvodu je nutné neustále konkurenci 

sledovat a přizpůsobovat se jí. 

Hrozbu představuje také moţný pokles koupěschopnosti obyvatelstva 

v důsledku nepříznivé vládní politiky, která by vedla k recesi, ke sníţení nominálních 

mezd a ke zvýšení nezaměstnanosti. Došlo by ke zhoršení ekonomické situace a lidé by 

začali více šetřit. Takové období je pro oblast sluţeb velmi kritické, neboť lidé 

nepovaţují sluţby za nezbytné. Tím by se sníţila poptávka po masérských sluţbách 

a klesly by i trţby z prodeje podnikatele.  

Případnými hrozbami jsou i legislativní změny, například změny v oblasti daní, 

v oblasti nájmů, změny ţivnostenského zákona či změny v oblasti hygienických nebo 

zdravotnických předpisů.  

Rizikem je také vypovězení nájemní smlouvy ze strany majitele objektu. Tomu 

lze předejít vhodnou úpravou podmínek nájemní smlouvy, např. stanovením 

jednoznačných podmínek pro výpověď smlouvy, stanovením dostatečně dlouhé 

výpovědní lhůty apod. 

Určité nebezpečí představují i nepředvídané události, např. krádeţe nebo ţivelné 

pohromy jako poţár či povodeň. Vzhledem k tomu, ţe masérské studio bude 

provozováno v pronajatých prostorách, bude třeba při uzavírání nájemní smlouvy  

si s nájemcem ujasnit stávající pojištění nemovitosti, podmínky plnění při vzniku škody, 

případně zváţit uzavření vlastní pojistky např. na vybavení. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrhová část se zabývá vznikem podnikatelského plánu. Vychází z poznatků 

zpracovaných v teoretické a analytické části. Tato kapitola se zaměřuje zejména na 

charakterizování produktu, ceny, forem propagace a dále na sestavení finančního plánu. 

 

Základní údaje 

Název:    Masérské studio Týna 

Sídlo:     náměstí Svobody 32/3  

Blansko 678 01 

Právní forma:   OSVČ 

Předmět podnikání:   masérské, rekondiční a regenerační sluţby 

 

Sídlo podnikání  

Místem výkonu činnosti budou pronajaté kancelářské prostory Městského úřadu 

v Blansku. Samotná kancelář má rozlohu 18,70 m
2
, k ní přilehlá chodba a toaleta  

6,74 m
2
. 

Cíle podnikání 

Cílem mého podnikání bude zřízení masérského studia v příjemném prostředí, 

kde budou poskytovány kvalitní masérské sluţby. Budu klást důraz na kvalitu 

poskytovaných sluţeb a na maximální péči o klienty. Budu se snaţit vytvořit příjemné 

prostředí, které v návštěvnících zanechá pocit odpočinku a klidu. Chtěla bych, aby 

z mého studia odcházeli spokojeni, s pocitem zlepšení svého zdravotního stavu  

a s pocitem, ţe se sem budou rádi vracet.  

 

Provoz masérského studia bude zahájen 18. ledna 2016. V průběhu ledna budu 

vyřizovat podklady potřebné pro zřízení ţivnostenského oprávnění. V prvním lednovém 

týdnu ohlásím ţivnost na ţivnostenském úřadě. Zápis v ţivnostenském rejstříku bude 

proveden do 5 pracovních dnů. Po ohlášení ţivnosti připravím masérské studio tak, aby 

od 18. ledna mohl být zahájen provoz.  
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3.1 Marketingový plán 

Pro správný rozvoj podniku je velmi důleţité vytvoření marketingového plánu. 

K jeho vytvoření slouţí marketingový mix. 

3.1.1 Produkt 

Produktem masérského studia budou následující poskytované masérské sluţby: 

 klasická relaxační masáţ,  

 Dornova metoda,  

 baňkování, 

 masáţ lávovými kameny, 

 Amma masáţ. 

 

Charakteristika nabízených masáţí 

Klasická masáţ 

Klasická masáţ je jedním z nejefektivnějších prostředků pro uvolnění  

a protaţení zatuhlého svalového aparátu případně kloubů. Je základem všech masáţí, 

aktivuje celkový krevní a lymfatický oběh, který následně zlepšuje okysličení 

organismu a odstranění škodlivých látek. Přispívá k odstranění bolesti, navození dobré 

nálady a podpoře energie. Díky pravidelné klasické masáţi se pokoţka stává pruţnější  

a předejde se bolestem vyvolaným ztuhnutím svalstva. Napomáhá i při rekonvalescenci 

svalů a kloubů po delším znehybnění zapříčiněném zlomeninou nebo jiným zraněním, 

neboť urychluje vstřebávání výronů a hojení ran (33). 

 

Dornova metoda 

Dornova metoda je při určitých pohybových bolestech účinnější neţ klasická 

masáţ. Pomocí speciálních cvičení a hmatů dochází k navrácení kostí a kloubů do jejich 

správné polohy. Touto metodou se vyrovnává celková statistika těla a dochází 

k uvolnění fyzických, ale i psychických bloků. Dornova metoda dokáţe korigovat 

vysunuté obratle, vytaţenou pánev, bolavá ramena, lokty, kyčle, kolena. Masér napraví 

za spolupráce nemocného klouby a obratle na své původní místo. Spoluúčast 

ošetřovaného spočívá v plynulém kývání nohou či rukou či v malém pootáčení hlavy, 
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popřípadě pomalém naklánění trupu. Je také důleţité, aby klient dle doporučení maséra 

kaţdodenně věnoval několik minut speciálnímu cvičení (35, 36). 

 

Baňkování 

Baňkování je jedna z nejstarších terapií, která se pouţívá zejména k výraznému 

uvolnění svalů a zádových bloků. Dále má značný význam pro čištění organismu od 

toxických látek, které se usazují ve svalové hmotě. Základním smyslem této masáţní 

techniky je odvést přebytečnou energii a vytlačit horkost z nitra na koţní povrch (37). 

Jednotlivé baňky jsou přikládány na reflexní body či postiţená místa, je v nich 

vytvořen podtlak, díky kterému je podkoţí a sval vtaţen dovnitř baňky. Tím dojde 

k velkému prokrvení daného místa. Při baňkování obvykle vzniká v místě přiloţení 

hematom, který se do cca jednoho aţ tří týdnů vstřebá (37). 

Lze také provádět prohřátí zad pouze přiloţením lávových kamenů, coţ  

se zpravidla aplikuje pro provedené klasické masáţi zad. Tato forma pouţití lávových 

kamenů má vynikající relaxační účinky a současně podpoří účinky předchozí klasické 

masáţe.  

Baňkami, ve kterých je vytvořen podtlak, se dá i masírovat a uvolnit tak ztuhlé 

svaly a celkově zahřát organismus. V takovém případě se působí na tkáň trochu jinak  

a nezůstávají skvrny vytvořené pod tlakem. Baňkami je rovněţ moţno provádět proti 

celulitidovou masáţ zaloţenou na prokrvení problematických partií. Baňkování silně 

prokrvuje a tím pomáhá odpalovat z těla všechny nahromaděné škodlivé látky (38). 

Masáţ baňkami není vhodná, pokud člověk trpí trombózami, křečovými ţilami 

nebo má otevřené rány (38). 

 

Masáţ lávovými kameny 

Masáţ teplými lávovými kameny patří k nejúčinnějším terapiím pro úplnou 

relaxaci a regeneraci organismu. Charakteristické je propojení speciální masáţní 

techniky s teplem, které vyzařuje z lávových kamenů. Teplo přechází do ztuhlých svalů 

a tím je zbavuje napětí a křečí. Lávové kameny se přikládají na důleţitá energetická 

místa, na místa se svalovými bolestmi nebo svalovým napětím. Výborně akumulují 

teplo, proto se před pouţitím nahřívají ve vodní lázni na teplotu kolem 40 - 55 stupňů 

(37). 
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Lze také provádět prohřátí zad pouze přiloţením lávových kamenů, coţ  

se zpravidla aplikuje po provedené klasické masáţi zad. Tato forma pouţití lávových 

kamenů má vynikající relaxační účinky a současně podpoří účinky předchozí klasické 

masáţe.  

Tento druh masáţe působí blahodárně na: 

 unavené a bolestivé svaly,  

 bolest zad či krční páteře,  

 pomáhá při revmatismu, křečích, bolestech hlavy, 

 odbourává stres a nespavost, 

 stimuluje krevní oběd a celý lymfatický systém, 

 napomáhá k celkovému psychickému uvolnění (39). 

 

Amma masáţ 

Amma masáţ, neboli masáţ vsedě, je prováděna přes oblečení vsedě na speciální 

masáţní ţidli. Doporučuje se zejména osobám se sedavým zaměstnáním. Lze tímto 

způsobem namasírovat záda, šíji, ruce a částečně i nohy. Speciální ţidle je velmi 

pohodlná, všechny končetiny a potřebné partie jsou dokonale zafixované a svaly jsou 

potřebně uvolněné. Masáţ vsedě je vhodná téţ pro těhotné, pokud jiţ nemohou leţet na 

břiše (40).  

3.1.2 Cena 

Před zahájením podnikání je důleţité stanovit si předběţnou cenu, jde však  

o velmi nesnadný úkol. Při zjištění existence nového podnikatelského subjektu kaţdého 

potenciálního zákazníka nejvíce zajímá cena nabízených produktů.  

Pro správné stanovení ceny je vhodné si nejdříve určit spodní hranici ceny, tedy 

náklady na prodej a distribuci produktu. A dále horní hranici, neboli cenový strop, která 

představuje hodnotu vnímanou zákazníky. Čím vyšší je rozdíl mezi těmito cenami, tím 

vyšší marţe můţe podnikatel dosáhnout. Potenciální zákazník obvykle porovnává ceny 

pomocí referenčních cen – srovnává s produkty jiných subjektů. Tím pádem bude 

výchozím faktorem pro stanovení ceny masáţí konkurence v okolí.  
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Tab. č. 3: Přehled nabízených sluţeb a jejich prodejních cen  

TYP MASÁŢE DÉLKA ÚKONU CENA 

KLASICKÁ RELAXAČNÍ MASÁŢ 

Záda, šije 30 min 300,- 

Záda, šíje, končetiny 60 min 500,- 

BAŇKOVÁNÍ 

Záda 30 min 100,- 

Proti celulitidě  30 min 200,- 

LÁVOVÉ KAMENY 

Záda a dolní končetiny 

(dle domluvy) 
30 min 100,- 

Záda a dolní končetiny 

(dle domluvy) 
60 min 200,- 

AMMA MASÁŢ 20 min 160,- 

DORNOVA METODA 60 min 450,- 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.1.3 Distribuce  

Většina sluţeb bude probíhat přímo v prostorách masérského studia, není třeba 

vyuţívat mezičlánků, jako jsou maloobchody, velkoobchody nebo různí 

zprostředkovatelé.  

Místem výkonu činnosti bude provozovna nacházející se na adrese náměstí 

Svobody 32/3, Blansko 678 01. Kontakt se zákazníky bude probíhat v těchto prostorách 

na základě předem domluvených schůzek. 

3.1.4 Propagace 

Pro začínající podnik je velmi důleţité zvolit správnou a účinnou formu 

propagace, aby se o nové firmě dozvědělo v co nejkratší době co největší mnoţství 

potenciálních klientů.  

Propagaci zahájím asi dva aţ tři týdny před otevřením masérského studia. Cílem 

bude informovat veřejnost v Blansku a blízkém okolí o vzniku nového poskytovatele 

sluţeb v oblasti masérství a o jím nabízených produktech. V této fázi vyuţiji  

k propagaci letáky, plakáty, inzerci a slevové poukázky. Budou zřízeny webové stránky  
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a facebookový profil studia, které poslouţí k propagaci nejen v počátcích, ale i v období 

následného rozvoje firmy.  

Reklama a propagace hraje důleţitou roli po celou dobu existence firmy, neboť 

poskytuje informace stávajícím zákazníkům a současně napomáhá k získání zákazníků 

nových. Během existence jiţ zavedené firmy budou k propagaci vyuţity zmíněné 

webové stránky a facebook a dále příleţitostná nabídka slevových akcí, dárkových 

poukázek, permanentních vstupenek se slevou apod. 

Při rozhodování o jednotlivých formách propagace, rozsahu a výběru dodavatelů 

jsem se snaţila s minimálními náklady zajistit co nejširší propagaci tak, aby bylo ve 

vhodný okamţik osloveno co nejvíce zákazníků. 

 

Letáky 

K informování co nejširší veřejnosti těsně před otevřením masérského studia 

jsem zvolila letáky. Letáky se budu snaţit umístit na nejrůznější veřejná místa  

v Blansku, např. na inzerční nástěnky v blanenských supermarketech, poţádám o jejich 

umístění v menších obchodech, na nástěnkách v mateřských školkách, v nemocnici,  

v cukrárnách a kavárnách, v čekárnách u lékaře a také v informační kanceláři Blanka. 

Část letáků roznesu blanenským občanům do jejich poštovních schránek. 

Leták bude stručný, jeho cílem bude informovat, zaujmout a přilákat potenciální 

zákazníky. Tisk letáků bude objednán u firmy PB PROPAG, s. r. o., se sídlem  

v Blansku v počtu 3 000 ks. Cena za černobílý leták o velikosti A6 je 1,50 Kč/ks, 

celková cena za letáky bude 4 500 Kč.  

 

Plakáty 

Pro upoutání pozornosti na nově otevírané masérské studio vyuţiji kromě letáků 

také plakáty. Plakáty budou vylepeny asi týden před otevřením studia. Budou na nich 

informace o termínu otevření, sídle, provozní době, poskytovaných sluţbách a kontaktní 

údaje. 

Plakáty budou natištěny stejně jako letáky společností PB PROPAG, s. r. o. Tato 

společnost rovněţ provede umístění plakátů na vybraných výlepových plochách  

v Blansku. K umístění plakátů bylo zvoleno celkem pět ploch na místech, která patří  

k nejfrekventovanějším v Blansku.  
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První výlepová plocha je umístěna na ulici Roţmitálova v centru města, coţ je 

jedno z nejfrekventovanějších míst v Blansku. Denně tudy projde mnoho lidí, neboť na 

ulici se nachází řada obchodů a také restaurace Punkva, kam dochází na polední menu 

spousta zaměstnanců blanenských firem a úřadů. Jako druhá výlepová plocha je zvolena 

křiţovatka ulic Poříčí a Roţmitálova, která směřuje k zastávce vlaku a autobusů. Třetím 

místem je ulice Dvorská v blízkosti restaurace Sýpka a herny a restaurace Bowling. 

Další plakát bude umístěn u autobusové točny na sídlišti Sever na konci ulice Dvorská. 

Jako poslední místo pro vylepení plakátu byla vybrána výlepová plocha na sídlišti 

Zborovce na ulici Pekařská.  

Zbývající plakáty umístím na veřejných vývěskách v městských částech Těchov, 

Obůrka, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Laţánky a v několika blízkých obcích. 

Firma PB PROPAG oceňuje jednotlivé plakátovací plochy rozdílnými cenami. 

Cena za vylepení plakátu tedy závisí na zvoleném umístění a na počtu dnů, resp. týdnů, 

po něţ budou plakáty na ploše umístěny. Jako nejvýhodnější se jeví doba umístění  

14 dnů, protoţe po delší době jsou plakáty vlivem povětrnostních podmínek poničené  

a je proto zbytečné platit vyšší sazbu za umístění plakátu na delší dobu. Seznam 

zvolených výlepových ploch a ceny za umístění plakátů na dobu 14 dnů jsou uvedeny  

v tabulce č. 4. 

 

Tab. č. 4: Seznam plakátovacích ploch a ceny za umístění na 14 dnů  

Umístění Cena (v Kč) 

Ulice Roţmitálova  25,87 

Ulice Dvorská – bowling, Sýpka 20,70 

Ulice Dvorská – autobusová točna 25,87 

Ulice Pekařská  20,70 

Křiţovatka ulic Poříčí a Roţmitálova 25,87 

Celkem 119,01 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (41)) 

 

Cena za vytisknutí barevného plakátu o velikosti A4 u firmy PB PROPAG činí 

10 Kč/ks. Bude objednáno 20 ks plakátů. Tisk plakátů bude stát 200 Kč. Celková cena 

za pořízení a vylepení plakátů bude činit po zaokrouhlení 319 Kč (41).  
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Inzerce v tisku 

K propagaci těsně před otevřením studia vyuţiji také inzerci v místním tisku 

Blanenský deník a inzerci v Katalogu obchodní sítě, sluţeb a organizací Blanenska  

a Boskovicka. 

Blanenský deník vychází denně kromě neděle a poskytuje informace z Blanska  

a jeho okolí. Základní cena za barevnou inzerci ve dnech pondělí aţ čtvrtek (mimo 

středu) a sobota je 9 Kč za 1 mm/sloupec (sloupec = 43 mm). Cena za inzerci ve dnech 

středa a pátek je 15 Kč za 1 mm/sloupec. Sleva za černobílou inzerci činí 30 %, sleva za 

platbu předem 3 %. Platbou předem se rozumí platba v hotovosti, či připsání částky za 

inzerát na účet v bance nejpozději 5 pracovních dnů před uveřejněním. Dále jsou 

poskytovány slevy za opakované uveřejnění (42). 

V inzerátu bude uveden název masérského studia, sídlo, telefon, e-mail, webová 

adresa, poskytované typy masáţí a výrazná poznámka ,,nově otevřeno“ a termín 

zprovoznění. Inzerát o velikosti 50 mm/2 sloupce v černobílém provedení bude  

v Blanenském deníku zveřejněn 1x v pondělním a 2x v pátečním vydání. Vyuţiji slevu 

za černobílou inzerci, která činí 30 %, dále slevu za tři uveřejnění ve výši 3 % a slevu za 

platbu předem rovněţ ve výši 3 %. Cena za tuto inzerci bude činit 2 496 Kč. 

Jednotlivé poloţky ceny jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. č. 5: Cena za inzerci v tisku  

Předmět Částka (v Kč) 

Pondělní inzerce 50 mm/2 sl 900 

Páteční inzerce (2x) 50 mm/2 sl 3 000 

Celkem 3 900 

Sleva za černobílou inzerci - 1 170 

Sleva za opakování inzerce - 117 

Sleva za platbu předem - 117 

Blanenský deník 2 496 

Katalog obchodní sítě 1 800 

Celková cena za inzerci 4 296 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (42)) 
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Dále vyuţiji inzerci v Katalogu obchodní sítě, sluţeb a organizací Blanenska  

a Boskovicka, jehoţ vydavatelem je Katalog obchodní sítě, s. r. o. Tento katalog 

vychází jednou ročně a je zdarma distribuován do domácností a firem na Blanensku  

a Boskovicku. Bude se jednat o plošnou inzerci v oborovém rejstříku o velikosti 60 x 60 

mm, tj. 1 /6 strany. V inzerátu bude uveden název masérského studia, sídlo, telefon,  

e-mail, webová adresa a poskytované typy masáţí. Cena za tento inzerát bude 1 800 Kč 

(43). 

 

Webové stránky 

Za jednu z nejdůleţitějších forem propagace povaţuji vytvoření kvalitních 

webových stránek. K vytvoření profesionálních webových stránek jsem se rozhodla 

vyuţít nabídku Lenky Jurášové, kterou jsem našla na její webové adrese www.levne-

webove-stranky.eu. Paní Jurášová má dle zápisu v ţivnostenském rejstříku ţivnostenské 

oprávnění na poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Paní Jurášovou jsem 

kontaktovala a předloţila jsem jí předběţný poţadavek na vytvoření webových stránek. 

Předběţná cena za zřízení webových stránek dle informací paní Jurášové činí 6 600 Kč. 

Cena zahrnuje: 

 

Tab. č. 6: Stanovení ceny za webové stránky  

Předmět Částka (v Kč) 

Webové stránky 4 500 

Programování, grafické práce 1 200 

Plnění obsahu 250 

Rozšíření stránek 650 

Konečná cena za webové stránky 6 600 

(Zdroj: vlastní zpracování dle (44)) 

 

Webové stránky budou obsahovat informace o firmě (název a sídlo, kontakt, 

provozní doba), nabízené sluţby a zboţí, ceník, získaná osvědčení a certifikáty, 

vytvoření objednávkového systému, fotogalerii a interaktivní mapu se sídlem firmy. 
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Bude zde uvedena stručná charakteristika poskytovaných sluţeb a nabízeného zboţí, 

jejich ceny, slevové akce a další aktuální nabídky.  

 

Facebookový profil 

Dalším významným prostředkem propagace bude vytvoření vlastního profilu 

firmy na facebooku, coţ je v dnešní době podnikateli často vyuţívaný způsob bezplatné 

propagace a komunikace se zákazníky. Facebookový profil masérského studia bude 

obsahovat obdobné informace jako webové stránky studia, včetně odkazu na tyto 

webové stránky. Profil budu pravidelně udrţovat a aktualizovat. 

 

Slevové a dárkové poukázky, permanentní vstupenky 

Slevové poukázky nabídnu příleţitostně na jedné aţ dvou kulturních akcích  

v Blansku konaných v krátkém časovém horizontu před otevřením masérského studia.  

Za účelem další propagace masérského studia a získání nových klientů budou na 

webových stránkách, na facebooku nebo formou upoutávky či letáku přímo ve studiu 

příleţitostně nabízeny slevové akce (např. valentýnská, jarní apod.). V provozovně bude 

moţné zakoupit dárkové poukázky. Budou nabízeny permanentní vstupenky  

a poukázky jednotlivcům i firmám pro jejich zaměstnance, přičemţ při odběru určitého 

mnoţství bude poskytnuta sleva.  

3.2 Hodnocení rizik 

Provoz mého masérského studia můţe být ovlivněn několika rizikovými faktory. 

Tyto faktory je třeba identifikovat a snaţit se předejít jejich případným následkům. 

Jedno z prvních rizik se můţe objevit hned na začátku podnikání a to tak, ţe 

budou nesprávně odhadnuty finanční prostředky potřebné pro začátek podnikání. Aby 

bylo toto riziko co nejmenší, byl zpracován podrobný přehled výdajů vynaloţených 

před zahájením podnikání. 

Dalším rizikem můţe být podcenění stávající konkurence a nezájem 

potenciálních klientů o nově vzniklý podnikatelský subjekt a jím nabízené sluţby. Pro 

minimalizaci tohoto rizika bude věnováno značné úsilí propagaci před zahájením vlastní 

činnosti. Nemalý význam má v tomto směru také strategická poloha provozovny 

v centru města Blanska. 
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Riziko, se kterým musí počítat kaţdý podnikatel je riziko vzniku nového 

konkurenčního podniku. Proto se budu snaţit vytvořit příjemné prostředí, kde budu 

poskytovat kvalitní sluţby, abych si vytvořila stálou klientelu a případný vznik nové 

konkurence mě příliš neohrozil. 

Pokud se týká vlastního provozu masérského studia lze za určité riziko 

povaţovat poškození masáţních pomůcek, konkrétně ohřívače lávových kamenů či 

pomůcek k baňkování. Avšak provoz masérského studia by tím v ţádném případě nebyl 

ohroţen. Na trhu je dostatečná nabídka těchto pomůcek s příznivými dodacími lhůtami 

řádově v počtu dnů. Po tuto dobu by klientům byly nabídnuty náhradní způsoby masáţe.   

Dalším rizikem je nepříznivý budoucí vývoj ekonomiky a sníţení 

koupěschopnosti potenciálních zákazníků. V neposlední řadě je třeba uvaţovat riziko 

změny legislativních podmínek v České republice. Můţe například dojít ke změně 

podmínek pro podnikání nebo k nárůstu daňových sazeb. Těmto rizikům bohuţel 

podnikatelé nemohou předejít ţádnými opatřeními. 

3.3 Finanční plán 

Finanční plán je sestaven s výhledem na 3 roky a zahrnuje předpokládané příjmy 

a výdaje masérského studiu. 

Příjmy představují očekávané trţby za poskytované sluţby. Pro větší názornost 

byl nejdříve zpracován propočet měsíčních příjmů, a to ve třech variantách: 

optimistické, pesimistické a reálné. Následně byly na základě reálné varianty 

propočítány očekávané roční příjmy.  

Výdaje představují zaplacené náklady spojené s poskytováním masérských 

sluţeb a s provozem masérského studia. Samostatně jsou propočítány jednorázové 

výdaje spojené se zahájením podnikatelské činnosti vynaloţené před zahájením 

provozu. V závěru kapitoly je vypočtena daňová povinnost k dani z příjmů, zdravotní  

a sociální pojištění a čistý roční příjem po zdanění.  

 

Provozní doba 

Rozvrţením provozní doby se budu snaţit vyjít vstříc lidem pracujícím  

v různých provozech a směnách. Z toho důvodu bude v úterý, čtvrtek a pátek provoz  

v dopoledních hodinách, v pondělí a ve středu v odpoledních hodinách.  
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Tab. č. 7: Provozní doba  

Den Pracovní doba 

Pondělí 9:00 – 15:00 

Úterý 13:00 – 19:00 

Středa 9:00 – 15:00 

Čtvrtek 13:00 – 19:00 

Pátek 13:00 – 19:00 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.1 Výdaje vynaloţené před zahájením podnikání 

Výdaje spojené se zahájením podnikatelské činnosti zahrnují zřizovací výdaje, 

výdaje na propagaci, na vybavení masérského studia a výdaje spojené s absolvováním 

masérských kurzů.  

Zřizovací výdaje související se zaloţením masérského studia jsou popsány  

v kapitole 1.2 Ţivnostenské podnikání, výdaje na propagaci v kapitole 3.1.4 Propagace.  

Základní vybavení místnosti, vybavení předsíně, masáţní potřeby, hygienické  

a úklidové potřeby budou pořízeny od firem IKEA Česká republika, s. r. o.,  

JYSK s. r. o., Eureko, s. r. o. a EKOSTYREN s. r. o. a spolu s ostatními výdaji jsou 

blíţe specifikovány v příloze č. 2.  

Masáţní lehátko bude pořízeno od firmy MedHelp, s. r. o., masáţní ţidle od 

firmy Lipt, s. r. o. a mobilní telefon značky LG T30 z nákupního serveru Heureka. 

Pro vykonávání ţivnosti v oboru masérské, rekondiční a regenerační sluţby je 

nutná odborná způsobilost, která spočívá v úspěšném absolvování kvalifikační zkoušky 

z profesní kvalifikace Sportovní masáţ. Tato zkouška i ostatní masérské kurzy budou 

absolvovány prostřednictví mezinárodního školícího střediska Dexter academy (72). 

Uvedené výdaje budou hrazeny z vlastních naspořených finančních prostředků. 

Jedná se o výdaje za sluţby, materiál a drobný hmotný majetek. Pro účely podnikání 

bude pouţíván také vlastní jiţ dříve pořízený notebook. Ţádná z uvedených poloţek 

nepřesahuje vstupní cenu 40 000 Kč a nebude proto zařazena do dlouhodobého majetku.  
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Tab. č. 8: Výdaje vynaloţené před zahájením podnikání  

Poloţka Cena (v Kč) 

Poplatek za ţádost o výpis z Rejstříku trestů 100 

Poplatek za podání ohlášení u Czech POINT 50 

Poplatek za ohlášení ţivnosti 1 000 

Zřizovací výdaje 1 150 

Letáky 4 500 

Plakáty 319 

Inzerce v tisku 4 296 

Webové stránky 6 600 

Výdaje na propagaci 15 715 

Masáţní lehátko 2x   5 980 

Masáţní ţidle 3 332 

Mobilní telefon 1 199 

Základní vybavení místnosti 6 228 

Vybavení předsíně 2 806 

Hygienické a úklidové potřeby 893 

Masáţní potřeby 10 498 

Ostatní výdaje 604 

Výdaje na vybavení masérského studia 31 540 

Rekvalifikační masérský kurz 4 000 

Zkoušky profesní kvalifikace od zdravotnického zařízení 599 

Klasická + relaxační masáţ 1 900 

Baňkování 2 000 

Lávové kameny 2 300 

Amma masáţ 2 000 

Dornova metoda 2 900 

Výdaje spojené s absolvováním kurzů 15 699 

Celkové výdaje před zahájením činnosti 64 104 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.2 Předpokládané roční výdaje na provoz 

Výdaje na provoz masérského studia pro první tři roky jsou uvedeny v tabulce  

č. 9. Výdaje zahrnují nájemné, spotřebu energií, spotřebu materiálu, paušál za mobilní 

telefon, jízdné a bankovní poplatky. 

Podklady pro výpočet nájemného a výdajů za energie byly zjištěny na Městském 

úřadě v Blansku, odbor komunální údrţby. Spotřeba tepla a elektrické energie  

se v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami rozpočítává podle m
2 

otopné plochy. 

Předpokládané výdaje za energie byly stanoveny na základě vyúčtování energií  

u pronajímaných nebytových prostor za rok 2014. Výdaje za vodné a stočné byly 

propočítány ve výši stanovené pro zdravotnická zařízení, tj. 18 m
3
/rok. Výdaje na 

nájemné a energie jsou specifikovány v příloze číslo 4.
 

Rozpis spotřeby materiálu je uveden v příloze č. 3. Část materiálních nákladů 

pro první rok podnikání byla zahrnuta do výdajů vynaloţených před zahájením 

podnikání, neboť je nutné těmito prostředky provozovnu vybavit ještě před započetím 

činnosti. Ve druhém a třetím roce byly materiálové poloţky týkající se masáţních 

potřeb navýšeny s ohledem na očekávaný nárůst počtu klientů a úkonů. 

 

Pro provoz mobilního telefonu byl zvolen operátor T-mobile s měsíčním 

paušálem 499 Kč. Do provozovny v Blansku budu dojíţdět autobusovou dopravou, 

vyuţiji čtvrtletní jízdenku za 1 190 Kč. Pro své podnikání si zaloţím nový běţný účet  

u ČSOB. Zřízení účtu je zdarma, měsíční poplatek za vedení účtu činí 55 Kč (73, 74, 

75). 
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Tab. č. 9: Předpokládané výdaje na provoz  

Poloţka 
Výdaje v 1. roce  

(v Kč) 

Výdaje v 2. roce  

(v Kč) 

Výdaje v 3. roce  

(v Kč) 

Nájem  7 632 7 632 7 632 

Teplo 13 776 13 776 13 776 

Vodné, stočné 1 634 1 634 1 634 

Elektrická energie 2 314 2 314 2 314 

Spotřeba materiálu 10 500 18 373 18 445 

Paušál za mobilní 

telefon 
5 988 5 988 5 988 

Jízdné 3 570 3 570 3 570 

Bankovní poplatky 660 660 660 

Souhrn provozních 

nákladů 
46 074 53 947 54 019 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.3 Měsíční příjmy v optimistické, pesimistické a reálné variantě 

V této kapitole byl proveden propočet měsíčních příjmů ve třech variantách:  

v optimistické, reálné a pesimistické variantě. Výpočty jsou obsaţeny v tabulkách č. 10 

aţ 12. Jsou zde uvedeny počty jednotlivých úkonů za týden, následně za měsíc a z toho 

plynoucí měsíční příjmy. Při výpočtu bylo uvaţováno, ţe měsíc má 4 týdny. Mnoţství 

úkonů za týden bylo stanoveno na základě denních plánů počtu klientů a jimi 

poţadovaných úkonů, které jsou uvedeny v příloze č. 1.  

Při optimistické variantě uvaţuji návštěvnost 11 klientů za kaţdý pracovní den. 

V případě pesimistické varianty předpokládám návštěvnost 3 klientů pro kaţdý den.  

V reálné variantě počítám s návštěvností 5 klientů ve dnech s dopoledním provozem 

(pondělí, středa) a 6 klientů ve dnech s odpoledním provozem (úterý, čtvrtek, pátek).  

Vzhledem ke skutečnosti, ţe bude studio vybaveno dvěma masáţními lehátky, 

které budou odděleny závěsy, je při určitých masáţích moţná návštěva dvou klientů 

současně, jak je v příloze č . 1 znázorněno. Jedná se o baňkování a prohřívání lávovými 

kameny, kdy po aplikaci baněk nebo poloţení lávových kamenů klient leţí po dobu  

20 - 25 min na lehátku. V tomto časovém prostoru je moţné provádět aktivní masáţ 

druhého klienta. 
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Tab. č. 10: Přehled příjmů při optimistické variantě  

Sluţba 
Počet úkonů Cena 

úkonu (v 

Kč) 

Příjmy 

za měsíc 

(v Kč) týden měsíc 

Klasická masáţ, 30 min 32 128 300 38 400 

Klasická masáţ, 60 min 3  12 500 6 000 

Baňkování, 30 min 15 60 100 6 000 

Baňkování - celulitida 5  20 200 4 000 

Lávové kameny, 30 min 12 48 100 4 800 

Lávové kameny, 60 min 3  12 200 2 400 

Amma masáţ 10 40 160 6 400 

Dornova metoda 2  8  450 3 600 

Součet 71 600 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab. č. 11: Přehled příjmů při pesimistické variantě  

Sluţba 

Počet úkonů Cena 

úkonu 

(v Kč) 

Příjmy 

za 

měsíc 

(v Kč) 
týden měsíc 

Klasická masáţ, 30 min 5  20 300 6 000 

Klasická masáţ, 60 min 0  0  0  0  

Baňkování, 30 min 3  12 100 1 200 

Baňkování - celulitida 2  8  200 1 600 

Lávové kameny, 30 min 2  8  100 800 

Lávové kameny, 60 min 3  12 200 2 400 

Amma masáţ 3  12 160 1 920 

Dornova metoda 2  8  450 3 600 

Součet 17 520 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 12: Přehled příjmů při reálné variantě  

Sluţba 

Počet úkonů Cena 

úkonu 

(v Kč) 

Příjmy 

za 

měsíc 

(v Kč) 
týden měsíc 

Klasická masáţ, 30 min 13 52 300 15 600 

Klasická masáţ, 60 min 3  12 500 6 000 

Baňkování, 30 min 5  20 100 2 000 

Baňkování - celulitida 2  8  200 1 600 

Lávové kameny, 30 min 5  20 100 2 000 

Lávové kameny, 60 min 3  12 200 2 400 

Amma masáţ 5  20 160 3 200 

Dornova metoda 2  8  450 3 600 

Součet 36 400 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.4 Předpokládané roční příjmy 

Pro výpočet předpokládaných ročních příjmů jsem vycházela z počtu klientů  

a počtu úkonů stanovených v reálné variantě. 

V prvním roce podnikání je počítáno se 48 pracovními týdny. V tom jsou 

zohledněny 2 týdny dovolené a kratší lednový provoz (provoz studia bude zahájen  

18. ledna).  

V následujících dvou letech se bude postupně vytvářet stálá klientela a mnozí 

zákazníci budou moje sluţby navštěvovat pravidelně. Současně pod vlivem referencí, 

soustavné propagace a různých forem podpory prodeje budou přicházet i noví klienti.  

V následujících dvou letech proto očekávám nárůst klientů. 

Ve druhém roce předpokládám navýšení v průměru o pět klientů za týden oproti 

prvnímu roku. Navýšení úkonů bylo provedeno u sluţby „klasická masáţ 30 min“, 

protoţe očekávám, ţe o tuto sluţbu bude největší zájem. Ve druhém roce je počítáno  

s 50 pracovními týdny.  

Ve třetím roce podnikání počítám s navýšením v průměru tří zákazníků za týden 

ve srovnání s druhým rokem. Navýšení bylo provedeno u sluţby „baňkování proti 

celulitidě“, je počítáno s 50 pracovními týdny.  
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Tab. č. 13: Předpokládané příjmy v prvním roce  

Sluţba 
Počet úkonů Cena 

úkonu 

(v Kč) 

Příjmy 

za rok 

(v Kč) týden rok 

Klasická masáţ, 30 min 13 624 300 187 200 

Klasická masáţ, 60 min 3  144 500 72 000 

Baňkování, 30 min 5  240 100 24 000 

Baňkování - celulitida 2  96 200 19 200 

Lávové kameny, 30 min 5  240 100 24 000 

Lávové kameny, 60 min 3  144 200 28 800 

Amma masáţ 5  240 160 38 400 

Dornova metoda 2  96 450 43 200 

Součet 436 800 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab. č. 14: Předpokládané příjmy ve druhém roce 

Sluţba 
Počet úkonů Cena 

úkonu 

(v Kč) 

Příjmy 

za rok 

(v Kč) týden rok 

Klasická masáţ, 30 min 18 900 300 270 000 

Klasická masáţ, 60 min 3  150 500 75 000 

Baňkování, 30 min 5  250 100 25 000 

Baňkování - celulitida 2  100 200 20 000 

Lávové kameny, 30 min 5  250 100 25 000 

Lávové kameny, 60 min 3  150 200 30 000 

Amma masáţ 5  250 160 40 000 

Dornova metoda 2  100 450 45 000 

Součet 530 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 15: Předpokládané příjmy ve třetím roce  

Sluţba 
Počet úkonů Cena 

úkonu 

(v Kč) 

Příjmy 

za rok 

(v Kč) týden rok 

Klasická masáţ, 30 min 18 900 300 270 000 

Klasická masáţ, 60 min 3  150 500 75 000 

Baňkování, 30 min 5  250 100 25 000 

Baňkování - celulitida 5  250 200 50 000 

Lávové kameny, 30 min 5  250 100 25 000 

Lávové kameny, 60 min 3  150 200 30 000 

Amma masáţ 5  250 160 40 000 

Dornova metoda 2  100 450 45 000 

Součet 560 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.5 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob se dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

vypočítá ze základu daně. Základem daně je částka, o kterou příjmy za zdaňovací 

období přesahují výdaje na ně vynaloţené (70). 

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob se vypočtená daň za zdaňovací 

období sniţuje mimo jiné o slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (70). 

Při výpočtu vlastní daňové povinnosti můţe poplatník uplatnit skutečné daňově 

uznatelné nebo paušální výdaje. Skutečné výdaje jsou ty, které byly vynaloţeny na 

dosaţení, zajištění a udrţení zdanitelných příjmů a které byly zaevidovány v daňové 

evidenci. Uplatňuje-li poplatník paušální výdaje, je povinen vést záznamy o příjmech  

a evidenci vzniklých pohledávek (70). 

V následujících dvou tabulkách je vypočtena vlastní daňová povinnost k dani  

z příjmů fyzických osob pro první tři roky podnikání. V tabulce č. 16 je daňová 

povinnost stanovena s uţitím paušálních výdajů, v tabulce č. 17 s uţitím skutečných 

uznatelných výdajů. Výše příjmů při výpočtu daňové povinnosti byla stanovena na 

základě reálné varianty.  

Z provedených výpočtů je patrné, ţe pro moje podnikání bude výhodnější 

zdanění příjmů s pouţitím paušálních výdajů. 
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Tab. č. 16.: Výpočet vlastní daňové povinnosti při uţití paušálních výdajů (v Kč)  

Poloţka 2016 2017 2018 

Příjmy dle § 7  436 800 530 000 560 000 

Paušální výdaje 60 % dle § 7  262 080 318 000 336 000 

Základ daně dle § 23 174 720 212 000 224 000 

Zaokrouhlený základ daně dle § 16 174 700 212 000 224 000 

Sazba daně 15 % dle § 16 26 205 31 800 33 600 

Sleva na poplatníka dle § 35 ba 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 1 365 6 960 8 760 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab. č. 17: Výpočet vlastní daňové povinnosti při uţití skutečných výdajů (v Kč)  

Poloţka 2016 2017 2018 

Příjmy dle § 7  436 800 530 000 560 000 

Skutečné výdaje dle § 24 110 178 53 947 54 019 

Základ daně dle § 23 326 622 476 053 505 981 

Zaokrouhlený základ daně dle § 16 326 600 476 000 505 900 

Sazba daně 15 % dle § 16 48 990 71 400 75 885 

Sleva na poplatníka dle § 35ba 24 840 24 840 24 840 

Výsledná daňová povinnost 24 150 46 560 51 045 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.6 Zdravotní a sociální pojištění u OSVČ 

OSVČ má v rámci sociálního zabezpečení, při splnění zákonem stanovených 

podmínek, povinnost placení důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti. Stejně tak má povinnost platit veřejné zdravotní pojištění (76, 77). 

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného 

za předcházející rok, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. 

Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % příjmů po odpočtu výdajů vynaloţených na 

jeho dosaţení, zajištění a udrţení (76, 77). 
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Minimální vyměřovací základ 

Minimální vyměřovací základ se odvíjí od průměrné mzdy v národním 

hospodářství. Je-li skutečný vyměřovací základ niţší neţ minimální vyměřovací základ, 

základ, bude OSVČ platit minimální zálohy (78). 

Pro rok 2015 je minimální měsíční vyměřovací základ stanoven na částku  

6 653 Kč na sociální pojištění a 13 305,5 Kč na zdravotní pojištění. Z měsíčních hodnot 

je stanoven minimální roční vyměřovací základ a to pro sociální pojištění ve výši 

79 836 Kč a pro zdravotní pojištění 159 666 Kč (79, 80) 

 

Maximální vyměřovací základ 

Pro odvod pojistného na sociální pojištění činí pro rok 2015 maximální měsíční 

vyměřovací základ 106 444 Kč a roční vyměřovací základ činí 1 277 328 Kč. 

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění od 1. ledna 2015 přestal 

pojem maximální vyměřovací základ platit (79, 78). 

 

 Sazby pojistného 

Sazba pojistného u osoby samostatně výdělečně činné činí 29,2 %  

z vyměřovacího základu na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. 

Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. 

Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru (76, 77). 

 

Zálohy na pojistné 

 Osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním 

roce této činnost měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího 

základu, pokud si nestanoví zálohu vyšší. Pro rok 2015 činí minimální měsíční záloha 

na zdravotní pojištění 1 797 Kč a na sociální pojištění 1 943 Kč. V následujících letech 

se výše zálohy na pojistné stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu minulého 

roku (77, 79, 81). 

Pokud však je vyměřovací základ zjištěný z příjmů a výdajů niţší neţ minimální 

vyměřovací základ, stanoví se zálohy z minimálního vyměřovacího základu.  

V opačném případě se zálohy počítají z vyměřovacího základu zjištěného z příjmů  

a výdajů. Zálohy na zdravotní pojištění se platí příslušné zdravotní pojišťovně a jsou 
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splatné od 1. dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího měsíce. 

Zálohy na sociální pojištění se platí České správě sociálního zabezpečení a jsou splatné 

od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce (76, 77). 

 

Přehled o příjmech a výdajích 

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla osoba provozující 

ţivnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok, má povinnost odevzdat 

příslušné zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení přehled  

o příjmech a výdajích za předchozí rok. Na základě vyplněného formuláře se jednak 

stanoví zálohy pojistného na aktuální rok a jednak se vypočítá případný doplatek nebo 

přeplatek na pojistném za rok předchozí. Doplatek je splatný do 8 dnů po dni, ve kterém 

byl podán přehled o příjmech a výdajích (82). 

 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny minimální měsíční a roční vyměřovací základy  

a minimální měsíční a roční zálohy platné pro rok 2015.  

Tabulky č. 19 a 20 obsahují výpočet záloh, skutečné výše pojistného  

a případného doplatku či přeplatku sociálního a zdravotního pojištění pro první tři roky 

podnikání. V případě zdravotního pojištění se zálohy i celková výše pojistného ve všech 

třech letech odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, protoţe vyměřovací základy 

pro výpočet záloh i pro výpočet pojistného jsou niţší neţ minimální. Zaplacené zálohy 

za předešlý rok se nebudou přepočítávat, nevzniká nedoplatek. V případě sociálního 

pojištění je vyměřovací základ ve všech třech letech vyšší neţ minimální, zálohy 

zaplacené za předchozí rok je nutno přepočítat a ve stanoveném termínu zaplatit 

doplatek.  

Jelikoţ minimální vyměřovací základ pro příslušný rok je kaţdoročně stanoven 

vţdy začátkem daného roku, byl pro výpočet ve všech rocích pouţit minimální 

vyměřovací základ známý k  datu zpracování bakalářské práce, tzn. základ stanovený 

pro rok 2015. Z tohoto základu se vycházelo i při výpočtu doplatku na sociálním 

pojištění.  
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Tab. č. 18: Minimální vyměřovací základy a minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro 

rok 2015 (v Kč)  

Poloţka Zdravotní pojištění Sociální pojištění 

Minimální měsíční vyměřovací 

základ 
13 305,5  6 653 

Minimální roční vyměřovací 

základ 
159 666 79 836 

Minimální měsíční záloha 1 797 1 943 

Minimální roční záloha 21 564 23 316 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tab. č. 19: Výpočet veřejného zdravotního pojištění (v Kč)  

Poloţka 2016 2017 2018 

Příjmy  436 800 530 000 560 000 

Paušální výdaje 262 080 318 000 336 000 

Rozdíl příjmů a   výdajů 174 720 212 000 224 000 

Vyměřovací základ 50 % 87 360 106 000 112 000 

Měsíční vyměřovací základ 7 280 8 834 9 334 

Min. měsíční vyměřovací základ 13 305,5 13 305,5 13 305,5 

Měsíční záloha 1 797 1 797 1 797 

Zálohy zaplacené za rok 21 564 21 564 21 564 

Vypočtená výše pojistného 21 564 21 564 21 564 

Doplatek - - - 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 20: Výpočet důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (v Kč)  

Poloţka 2016 2017 2018 

Příjmy  436 800 530 000 560 000 

Paušální výdaje 262 080 318 000 336 000 

Rozdíl příjmů a   výdajů 174 720 212 000 224 000 

Vyměřovací základ 50 % 87 360 106 000 112 000 

Měsíční vyměřovací základ 7 280 8 834 9 334 

Min. měsíční vyměřovací základ 6 653 6 653 6 653 

Měsíční záloha 1 943 2 126 2 580 

Zálohy zaplacené za rok 23 316 24 963 29 598 

Vypočtená výše pojistného  25 512 30 960 32 712  

Doplatek 2 196 5 997 3 114 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.7 Čistý roční příjem po zdanění 

Čistý roční příjem po zdanění byl vypočítán z příjmů daného roku po odečtení 

skutečných výdajů, pojistného na zdravotní a sociální pojištění a daňové povinnosti 

k dani z příjmů za daný rok. 

 

Tab. č. 21: Výpočet čistého ročního příjmu po zdanění (v Kč)  

Poloţka 2016 2017 2018 

Příjmy 436 800 530 000 560 000 

Výdaje 110 178 53 947 54 019 

Pojistné na zdravotní pojištění 21 564 21 564 21 564 

Pojistné na sociální pojištění 25 512 30 960 32 712 

Vlastní daňová povinnost 1  365 6  960 8 760 

Čistý roční příjem po zdanění 275 181 416 569 442 945 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V rámci finančního plánu byl s výhledem na první tři roky podnikání proveden 

propočet předpokládaných příjmů a výdajů, daňové povinnosti k dani z příjmů  

a pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Na závěr byl vyhodnocen čistý roční 

příjem, jehoţ by při splnění očekávaných představ mohlo být dosaţeno.   
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Rozpočet výdajů sestává ze dvou částí, a to z propočtu jednorázových výdajů 

před zahájením podnikání a z propočtu provozních výdajů na kaţdý rok. Předpokládané 

výdaje před zahájením podnikání budou činit 64 104 Kč. Provozní výdaje na první rok 

byly stanoveny ve výši 46 074 Kč, na druhý rok 53 947 Kč a na třetí rok 54 019 Kč. Do 

propočtu provozních výdajů byl promítnut předpokládaný nárůst počtu klientů. 

Propočet příjmů byl sestaven v optimistické, pesimistické a reálné variantě  

a vycházel z předpokládaného počtu klientů a jimi poţadovaných sluţeb. Reálná 

varianta příjmů se stala podkladem pro výpočet vlastní daňové povinnosti a čistého 

ročního příjmu. V prvním roce činí očekávané příjmy 436 800 Kč, v následujících 

letech očekávám v souvislosti s nárůstem klientů zvýšení příjmů, a to ve druhém roce 

530 000 Kč a ve třetím roce 560 000 Kč.  

Daňová povinnost k dani z příjmů byla propočítána ve dvou variantách: 

s pouţitím paušálních výdajů a s pouţitím skutečných výdajů. Hned v prvním roce 

podnikání, kdy budou nejvyšší výdaje, vychází výhodněji varianta s paušálními výdaji, 

kdy výsledná daňová povinnost činí 1 365 Kč, zatímco při výpočtu daňové povinnosti 

dle skutečných výdajů činí daňová povinnost 24 150 Kč. Obdobně v následujících 

letech bude výhodnější pouţít k výpočtu daňové povinnosti paušální výdaje. 

Další část finančního plánu obsahuje výpočet sociálního a zdravotního pojištění. 

Byly propočítány zálohy, skutečná výše pojistného a případný doplatek či přeplatek 

sociálního a zdravotního pojištění. Pokud se týká zdravotního pojištění, zálohy i celková 

výše pojistného se ve všech třech letech odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, 

protoţe vyměřovací základy pro výpočet záloh i pro výpočet pojistného jsou niţší neţ 

minimální. Pro sociální pojištění bude vyměřovací základ ve všech třech letech vyšší 

neţ minimální, zálohy zaplacené za předchozí rok bude třeba přepočítat a ve 

stanoveném termínu zaplatit doplatek.  

Na závěr finančního plánu byl proveden výpočet čistého ročního příjmu po 

odpočtu pojistného na zdravotní a sociální pojištění a po odpočtu daňové povinnosti 

k dani z příjmů. Příjmy opět navazují na reálnou variantu. V prvním roce podnikání je 

čistý příjem nejniţší, neboť se do jeho hodnoty promítají jednorázové výdaje spojené  

se zaloţením studia vynaloţené před zahájením jeho provozu. Propočet čistého příjmu 

pro první rok činí 275 181 Kč. Pro následující roky lze očekávat podstatně vyšší čistý 

příjem, a to jednak v důsledku niţšího objemu výdajů, které budou zahrnovat pouze 
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běţné provozní výdaje a jednak v důsledku očekávaného růstu počtu klientů. Propočet 

čistého příjmu v druhém roce činí 416 569 Kč, ve třetím roce 442 945 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského plánu pro zaloţení 

masérského studia, které bude poskytovat masérské, rekondiční a regenerační sluţby. 

Vstup nového subjektu mezi stávající konkurenci je v současné době nelehkým úkolem.  

Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán by měl poskytovat návod na zaloţení nového 

podniku a měl by jeho majiteli také pomoci odhalit případná rizika a slabé stránky 

podnikání. Současně by měl nabídnout řešení a eliminovat předpokládané negativní 

faktory. 

 Průzkumem trhu provedeným v rámci Porterovy analýzy bylo zjištěno, ţe ve 

vybrané lokalitě je značná konkurence, z čehoţ následně vyplývá i značná vyjednávací 

síla odběratelů. Na druhé straně však tento typ sluţeb není ohroţen novými substituty 

ani vyjednávací silou dodavatelů.  

S vyuţitím SLEPT analýzy byly specifikovány politické, ekonomické, sociální, 

technologické a legislativní faktory působící v rámci makroprostředí. Jedná se o faktory, 

které podnikatel nemůţe nijak výrazně ovlivnit. Z jejich rozboru vyplynulo, ţe jejich 

vývoj v nejbliţší době by neměl mít negativní dopad na nově zaloţený podnik.  

Na základě rozboru sociálních faktorů, jako je například počet obyvatel, věkové sloţení, 

průměrná měsíční mzda nebo úroveň nezaměstnanosti předpokládám, ţe stávající ani 

potenciální konkurence nově vzniklé studio výrazně neohrozí.  

SWOT analýzou byly zhodnoceny silné a slabé stránky a hrozby a příleţitosti 

podnikatelského plánu. Slabými stránkami nově vznikajícího subjektu je především jiţ 

zmiňovaná konkurence a dále skutečnost, ţe se jedná o novou neznámou firmu bez 

zavedené stálé klientely. Z hrozeb bych jako nejvýznamnější vyhodnotila opět hrozbu 

konkurence. Uvedené slabé stránky a hrozby jsou dle mého názoru kompenzovány 

silnými stránkami a příleţitostmi. Ze silných stránek je třeba zmínit především 

strategickou polohu a dobrou dostupnost provozovny, široký sortiment sluţeb, 

příznivou provozní dobu a soustavnou propagaci. Propagaci a různým formám podpory 

prodeje bude věnována značná pozornost, a to jak před samotným vznikem masérského 

studia, tak i během jeho dalšího provozu. Příleţitosti spatřuji především v moţnosti 

dalšího rozšíření nabídky sluţeb, případně v budoucnu v rozšíření celého studia.  



 

70 

 

Vlastní návrh řešení se zabývá samotným vznikem a činností podnikatelského 

subjektu. Vychází z poznatků a povinností, uvedených v teoretické části, které souvisí 

se zahájením činnosti. Provozovna bude umístěna v centru města Blanska, bude 

poskytovat masérské, rekondiční a regenerační sluţby. Ceny sluţeb byly voleny tak, 

aby má nabídka byla konkurenceschopná a umoţnila získání plnohodnotné pozice na 

tomto poměrně silně konkurenčním trhu. 

Finanční plán byl sestaven s výhledem na tři roky. Příjmy ve variantě 

optimistické, pesimistické a reálné byly stanoveny na základě očekávaného počtu 

klientů a počtu poţadovaných sluţeb, kdy odhady pro optimistickou variantu 

představují vyuţití kapacity masérského studia na 100 %, pesimistická varianta 

předpokládá vyuţití na 27 % a reálná varianta vyuţití na 51 %. Podkladem pro další 

propočty se stala reálná varianta. 

 Při naplnění očekávaných představ by příjmy v prvním roce podnikání činily 

436 800 Kč, daňové odvody 1 365 Kč, sociální a zdravotní pojištění by představovalo 

částku 47 076 Kč. Ve druhém roce se příjmy očekávají ve výši 530 000 Kč, daňové 

odvody 6 960 Kč a sociální a zdravotní pojištění 52 524 Kč. Ve třetím roce by příjmy 

měly dosáhnout částky 560 000 Kč, daňové odvody 8 760 Kč a sociální a zdravotní 

pojištění by činilo 54 276 Kč. 

Na základě zjištěných údajů by podnikání v prvním roce mohlo generovat čistý 

příjem ve výši 275 181 Kč. V prvním roce je výše čistého příjmu ovlivněna 

jednorázovými výdaji spojenými se zaloţením masérského studia. Tyto výdaje budou 

hrazeny z vlastních úspor, takţe do budoucna nebude moje podnikání zatíţeno úvěrem 

či půjčkou. V následujících letech lze očekávat podstatně vyšší čistý příjem, a to jednak 

v důsledku niţších ročních výdajů, které budou zahrnovat pouze provozní výdaje a také 

v důsledku očekávaného růstu počtu klientů. Propočet čistého příjmu v druhém roce činí 

416 569 Kč, ve třetím roce 442 945 Kč. 

 Domnívám se, ţe čistý příjem předpokládaný v prvních třech letech, je 

dostatečný pro realizaci mého podnikatelského plánu.  

Z provedených analýz a z předloţeného finančního plánu dle mého názoru 

vyplývá, ţe uskutečnění navrţeného podnikatelského záměru je reálné. Nově vzniklý 

podnikatelský subjekt by měl být schopen prosadit se na trhu a čelit stávající  

i potenciální konkurenci. Provedené propočty naznačují, ţe bude dosahovat poměrně 
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dobrého výsledku hospodaření a ţe jsou vytvořeny předpoklady pro jeho fungování  

i pro další rozvoj. 
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Příloha č. 1: Denní plány počtu klientů a poţadovaných úkonů 

Optimistická varianta pro dny pondělní, středa 
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Pesimistická varianta pro dny pondělí, středa  
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Reálná varianta pro dny pondělí, středa 
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III 

 

Počet klientů za týden v jednotlivých variantách 

Varianta Počet klientů 

Optimistická 55 

Pesimistická 15 

Reálná 28 

 

Počet poskytovaných sluţeb za týden 

Sluţba 
Optimistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Reálná 

varianta 

M1 - klasická relaxační masáţ, 30 min 32 5  13 

M2 - klasická relaxační masáţ, 60 min 3  0  3  

B - baňkování 15 3  5  

C - baňkování proti celulitidě 5  2  2  

L1 - lávové kameny, 30 min  12 2  5  

L2 - lávové kameny, 60 min 3  3  3  

A - Amma masáţ 10 3  5  

D - Dornova metoda 2  2  2  

 



 

IV 

 

Příloha č. 2: Výdaje na vybavení masérského studia (v Kč) 

Poloţka Počet kusů Cena za kus Cena celkem 

Závěs 2  249  498 

Rohová kolejnice 2  79 158 

Plastové krouţky  2  49 98 

Stolička 2  99 198 

Skříň větší 1  2 892 2 892 

Skříň menší 1  1 984 1 984 

Koš na prádlo 1  200 200 

Koš na odpadky 1  200 200 

Základní vybavení místnosti 6 228 

Ţidle 2  1 290 2 580 

Věšák 3  49 147 

Zrcadlo 1  79 79 

Vybavení předsíně 2 806 

Tekuté mýdlo, 500 ml 1  115 115 

Dezinfekční prostředek na úklid, 5l 1  264 264 

Mop 1  130 130 

Prachovka 2  20 40 

Prací prášek 1  250 250 

Gumové rukavice 1  20 20 

Papírový ručník dvouvrstvý, role 

110 m  
1  74 74 

Hygienické a úklidové potřeby 893 

Lávové kameny, sada 20 ks 1  1 092 1 092 

Ohřívač lávových kamenů 1  1 990 1 990 

Sada na baňkování 1  532 532 

Masáţní olej, 1 l  1  242 242 

Froté ručník 20 136 2 720 



 

V 

 

Flanelová přikrývka 5  495 2 475 

Papírové prostěradlo dvouvrstvé, 

role 50 m , sada 9 ks 
1  939 939 

Jednorázový potah na podhlavník, 

sada 100 ks 
2  254 508 

Masáţní potřeby 10 498 

Notes na daňovou evidenci 1  50 50 

Objednávkový sešit 1  30 30 

Příjmové pokl. doklady, 100 listů 2  27 54 

Psací potřeby - - 30 

Poštovné - - 280 

Cedule pro označení provozovny 1  160 160 

Ostatní výdaje 604 

Masáţní lehátko  2  2 990 5 980 

Masáţní ţidle 1  3 332 3 332 

Mobilní telefon 1  1 199 1 199 

Výdaje na vybavení masérského 

studia 
31 540 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

Příloha č. 3: Rozpis spotřeby materiálu v prvních třech letech 

Poloţka 
Počet kusů Cena za 

kus 

Cena celkem 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Tekuté mýdlo, 500 ml 1  2  2  115 115 230 230 

Dezinfekční prostředek na úklid, 

5 l  
- 1  1  264 - 264 264 

Prachovka 3  3  3  20 60 60 60 

Prací prášek - 1  1  250 - 250 250 

Gumové rukavice 5  6  6  20 100 120 120 

Papírový ručník dvouvrstvý, role 

110 m  
3  4  4  74 222 296 296 

Hygienické a úklidové potřeby  497 1 220 1 220 

Masáţní olej, 10 l  1  1  1  1 936 1 936 1 936 1 936 

Froté ručník - 10 5  136 - 1 360 680 

Flanelová přikrývka - 3  2  495 - 1 485 990 

Papírové prostěradlo 

dvouvrstvé, role 50 m , sada 9 ks 
5  8  9  939 4 695 7 512 8 451 

Jednorázový potah na 

podhlavník, sada 100 ks 
12 17 18 254 3 048 4 318 4 572 

Masáţní potřeby  9 679 16 611 16 629 



 

VII 

 

Notes na daňovou evidenci - 1  1  50 - 50 50 

Objednávkový sešit - 1  1  30 - 30 30 

Příjmové pokl. doklady, 100 

listů 
12 16 18 27 324 432 486 

Psací potřeby - -  - - - 30 30 

Ostatní výdaje  324 542 596 

Celkem  10 500 18 373 18 445 

 

 

 



 

VIII 

 

Příloha č. 4: Výdaje na nájemné a energie 

 

 

 

 

 

 

 


