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1 Úvod 

Podnikatelský záměr představuje nejen významný nástroj pro započetí 

podnikatelské činnosti či následné řízení rozvoje podniku, ale také důležitý podkladový 

materiál, který má přesvědčit potenciální investory o výhodnosti projektu a tím je 

přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování. Lze ho tedy označit za vůbec 

nejdůležitější prvek v procesu získávání kapitálu. Diplomová práce tedy předkládá 

zpracovaný podnikatelský záměr pro nastartování podnikatelské činnosti a zároveň je 

sestrojena jako podkladový materiál pro potencionálního investora. Jedná se 

o podnikatelský plán realizace sportovního centra pro širokou veřejnost 

a handicapované občany. Vývoj a technické vymoženosti poslední doby se snaží, aby 

byl lidský život stále více pohodlný. Je však důležité nezapomínat na to, že k pohybu 

byl a je lidský organismus předurčen. Absence pohybové aktivity se výrazně projeví na 

jedincově zdravotním stavu. Sport není tedy brán jako cíl, ale jako prostředek 

k aktivnímu životu. 

Hlavní myšlenkou tohoto sportovního centra je právě zapojení se do aktivního 

životního stylu. Sportovní centrum bude koncipováno i jako bezbariérové a bude zde 

vybavení umožňující provedení pohybových aktivit občanům s handicapem. Právě pro 

tyto občany, kteří se s nějakým handicapem narodili nebo ho získali v průběhu života, 

může sport znamenat cestu a pomoc s vyrovnáním se s nepřízní osudu. Sport může být, 

a u mnohých handicapovaných opravdu je, tou prvotní motivací a to objevováním svých 

fyzických a mnohdy i psychických možností přirozeně a nenásilně formou hry, 

soutěžení a pravidelného tréninku. 

Cílem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr pro sportovní 

centrum, které bude zaměřeno nejen pro širokou veřejnost, ale také pro občany 

s handicapem, což by pomohlo k solidaritě mezi těmito dvěma skupinami obyvatelstva.  

Dílčím cílem diplomové práce je zanalyzovat podnikatelské prostředí, najít 

vhodné umístění, a poté připravit investorsky zajímavý projekt, který je v rámci ČR 

unikátní. 
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Předkládaná diplomová práce je členěna do pěti kapitol. Druhá kapitola přináší 

ucelený teoretický základ nejen pro zpracovávání podnikatelského záměru, ale i pro 

následnou realizaci podnikatelské činnosti. Zde bylo vycházeno z literatury související 

s tématem práce. V aplikační části, tedy třetí kapitole, jsou provedeny analýzy a studie 

důležité při rozhodování podnikatelské jednotky. Je brán zřetel jak na současné 

makroprostředí, tak i prostředí ovlivňující výkon podnikání. Na tuto část navazuje čtvrtá 

kapitola a to samotný návrh podnikatelského záměru. V poslední kapitole, tedy 

v závěru, je uvedeno vyhodnocení na základě výsledků z předchozí kapitoly.  
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2 Teoreticko-metodologická část 

 

V rámci této kapitoly budou zpracovány základní teoretické pojmy týkající se 

podnikatelského plánování a podnikatelského záměru.  Dále bude rozpracována 

metodologie tvorby podnikatelského záměru. 

 

2.1 Podnikatelské plánování 

Proces plánování se v podnikání nachází ve všech jeho stádiích a je potřebný ve 

všech fázích podnikatelského procesu. Plánovací proces sestává ze tří stupňů:  

1. Porozumění, kde se podnik či podnikatel momentálně nachází. 

2. Rozhodnutí, kam se chce dostat. 

3. Plánování, jak se tam dostane. [ 5 ] 

Celý plánovací proces vychází z osobních cílů podnikatele a z cílů podniku. Je 

velmi žádoucí, aby docházelo k protnutí obou těchto cílů. Podnikatelské plánování učí 

podnikatele či vedoucí pracovníky přemýšlet systematicky a detailně o budoucnosti 

podniku.  

Kroky pro tvorbu úspěšného podnikatelského plánu 

1. Vyjasnění si očekávání co vlastně plánujeme a proč, o jaký plán jde a k čemu 

bude sloužit. 

2. Vymezení si vlastního podnikání, tj. podnikatelských aktivit – v čem podnikáme, 

v čem případně chceme podnikat. 

3. Zhodnocení a vydefinování současného stavu podnikání, jeho úrovně fungování 

– základem je interní analýza podniku včetně finanční analýzy. 

4. Zhodnocení externích faktorů fungování podniku, vydefinování tržních 

podmínek, konkurence a reálné tržní pozice podniku – základem je externí 

analýza makro- a mikro-prostředí podniku. 
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5. Definování strategických cílů, klíčových záměrů podniku v konkrétní 

a měřitelné podobě a případně strukturu dílčích cílů.  

6. Navržení a definování proveditelné strategie či strategií pro realizaci a dosažení 

strategických cílů. 

7. Identifikace rizik, případně i možných příležitostí nezahrnutých v základní 

strategii a vytvoření alternativních strategických scénářů omezujících rizika 

a využívajících zmíněných příležitostí.  

8. Rozpracování a doladění základní strategie (ideálně i dalších strategických 

scénářů z bodu 7) do podoby konkrétních funkčních, resp. útvarových strategií 

a operačních plánů. 

9. Projekce finančních toků, nákladů a výnosů v kontextu navržené základní 

strategie a strategických scénářů. 

10.  Finalizace plánu a jeho formy a účelu, schválení “klíčovými hráči“ a příprava 

na implementaci. 

11.  Praktické využívání plánu, práce s plánem v průběhu jeho realizace (včetně jeho 

komunikování, sdílení, monitoringu vývoje reality, verifikací plánu, revizí 

a případných úprav plánů a scénářů, aj.). [ 8 ] 

Druhy plánování a plánů, které mohou být součástí podnikatelských záměrů lze 

rozdělit dle funkčních oblastí. 

Marketingové plány. Dávají odpověď na následující otázky: 

- Jak mohu získat zákazníky? 

- Za jakou cenu? 

- Jakým druhem reklamy? 

Výrobní plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Jak velká má být výrobní plocha?  

- Jaké stroje a vybavení budou potřeba a v jakém množství? 

- Jak budete kontrolovat odpady a kvalitu výrobků nebo služeb? 

- Jaké legislativní požadavky musí podnik splňovat? 
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Organizační plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Jaké druhy znalostí a dovedností budete potřebovat pro podnikání? 

- Jaké jsou znalostní požadavky na personál? 

- Jak bude vypadat organizační struktura podniku? 

- Jak bude zabezpečen tok informací ve firmě? 

Finanční plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Kolik finančních prostředků budete potřebovat pro zahájení podnikání? 

- Kolik finančních prostředků bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, 

druhý rok poletně, třetí rok ročně (tj. cash-flow)? 

- Jaký bude stav majetku a jeho krytí na začátku a konci prvního roku? 

- Jaké budou Vaše osobní příjmy z podnikání? 

- Jak budete financovat podnikání a odkud budou pocházet finanční 

zdroje? 

Plány řízení kvality. Budou odpovídat na otázky v oblasti jakosti. 

- Jak uspokojí Vaše výrobky nebo služby zákazníky? 

- Jak se promítají vlastnosti Vašeho výrobku nebo služby do unikátnosti 

výrobku? 

- Jak budete řídit kvalitu svých výrobků nebo služeb? 

Počítačové plány. Dávají odpověď na otázky: 

- Jaké počítačové vybavení bude k podnikání zapotřebí jak z hlediska 

zajištění výroby či služeb, tak pro zajištění toku interních informací, jaká 

bude jeho cena a kdy bude opatřeno? 

- Jak přispěje počítačové vybavení k úspěchu Vašeho podnikání? 

 

 

 



12 

Z hlediska termínování můžeme plány rozdělit:  

 krátkodobé, v těchto případech hovoříme o operativních plánech 

 střednědobé, zde hovoříme o taktických plánech 

 dlouhodobé, jedná se o strategie 

Každý druh plánu a plánování má své postupy a metodologie zpracování, 

kterých by se měl úspěšný zpracovatel držet. [ 13 ]. Uvedeno v příloze číslo1 a 2. 

 

2.2 Podnikatelský záměr 

Termíny podnikatelský plán a podnikatelský záměr jsou často mylně chápány 

jako synonyma a jsou souhrnně označovány jako business plán. Podnikatelský plán 

zpracovaný v souvislosti s realizací určitého investičního projektu, respektive souboru 

těchto projektů, označujeme jako podnikatelský záměr.  

Výsledky technicko-ekonomických studií projektů, investiční program firmy 

a její finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování 

podnikatelského záměru. Tento záměr slouží zpravidla ke dvěma účelům. Jednak jako 

vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení firmy. Značný význam však 

má externí uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat 

realizaci projektu s využitím cizího kapitálu, případně se uchází o některý druh 

nenávratné podpory. V tomto případě je totiž potřebné přesvědčit poskytovatele kapitálu 

o výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehož financování se tento kapitál použije. 

Poskytovatel kapitálu, např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu 

z hlediska výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i existujícího 

podnikatelského rizika. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak významně 

podpořit získání potřebného kapitálu.    

Podnikatelský plán i podnikatelský záměr jsou písemné materiály zpracované 

podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se 

založením i chodem podniku. Podnikatelský plán je celo-firemní dokument, 

charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj. Slouží jak pro 

majitele firmy, jejich manažery a vedoucí pracovníky, tak i pro externí investory.  
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Napomáhá, například při stanovení životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli 

vodítko pro jeho další plánovací činnost, slouží jako důležití nástroj při získávání 

finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských aktivit.  

Autoři Hisrich a Peters definují podnikatelský plán takto: „ Podnikatelský plán je 

písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější a vnitřní 

faktory související se založením i chodem podniku“. [ 7 ] 

V rámci porovnání názorů různých autorů se v případě podnikatelského záměru 

jedná o zkrácenou, popřípadě dílčí část podnikatelského plánu, která je určena 

konkrétnímu klíčovému uživateli. [ 7 ] 

 

2.2.1 Struktura podnikatelského záměru 

Podle Fotra existuje rozdělení podnikatelského záměru na základní části: 

- realizační resumé, 

- charakteristiku firmy a jejích cílů, 

- organizaci řízení a manažerský tým,  

- charakter a náplň technicko-ekonomické studie, 

- shrnutí a závěry,  

- přílohy. 

 

2.2.1.1 Realizační resumé 

Tento stručný souhrn je první částí podnikatelského záměru, který se však 

zpracovává až v samém závěru. Vzhledem k tomu, že s ním přichází případný 

poskytovatel kapitálu nejdříve do styku, měl by tento souhrn nastínit základní 

charakteristiky firmy i projektu ve stručné a přesvědčivé formě, a to v maximálním 

rozsahu 2-3 strojových stránek.  
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Jeho součástí by mělo být:  

- název a adresa firmy, číslo telefonu, faxu, kontaktní osoby,  

- charakteristika produktu, respektive služby, která je náplní projektu, její 

specifické vlastnosti a přednosti vzhledem ke konkurenci,  

- popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a distribučních cest, kterých 

hodlá využít k dosažení těchto trhů,  

- strategické zaměření firmy na období příštích 3 až 5 let, včetně jejích 

dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů i uvedení fáze 

podnikatelské činnosti, ve které se firma nachází, 

- zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků 

firmy ve vztahu k danému projektu,  

- finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti letech, 

velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný roční výnos 

pro poskytovatele kapitálu. 

Realizační resumé bývá často označováno jako exekutivní souhrn, kdy cílem je 

zaujmout a přesvědčit investora, popřípadě uživatele k dalšímu zkoumání záměru. 

Charakteristika firmy a jejích cílů. Tato část podnikatelského záměru by měla 

postihnout jak minulost firmy, tak i její přítomnost a budoucnost z hlediska základních 

podnikatelských cílů a strategií jejich dosažení. Součástí této části podnikatelského 

záměru by měly být podklady, které budou rozebírány dále. 

  

2.2.1.2 Historie firmy 

 historii firmy,  

 důležité charakteristiky produktů či služeb, 

 sledované cíle. 

Tato část zachycuje činnost firmy a uvedení motivů pro její založení. Dále je zde 

nutné zobrazit výsledky podnikatelské činnosti a dosažené úspěchy, vývoj finanční 

situace firmy v minulosti i současnosti a způsob jejího financování. 
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Důležité charakteristiky produktů či služeb 

Zde jsou zahrnuty charakteristiky produktů či služeb v jejich současné fázi 

( výzkumu a vývoje či již uvedení na trh) a dobu životnosti, kdo je či bude jejich 

uživatelem a jaké výhody mu budou z uplatnění těchto produktů či služeb vznikat, jaké 

klíčové faktory rozhodují o jejich úspěchu, jaké jsou jejich jedinečné rysy, které 

rozhodují o konkurenční pozici a srovnání těchto rysů s konkurencí, jaké jsou způsoby 

ochrany produktů či služeb (vlastnictví patentů aj.), jaké nové produkty či služby 

připravuje konkurence, jedinečné rysy strategie výroby, distribuce a marketingu. 

Sledované cíle 

Nejprve je nutné zahrnout základní strategické cíle, kterých se firma snaží 

realizací daného projektu dosáhnout. Dále specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, 

ke kterým patří uspokojení poptávky a postavení firmy na trhu, inovace výrobního 

programu a technologie, kvalita produkce, efektivnost a finanční stabilita, sociální 

oblast, rozvoj organizace a řízení, ochrana životního prostředí, prestiž a společenské 

postavení firmy. Stanovené cíle by měly být reálné, avšak současně dostatečně 

motivující a vyjádřené v konkrétní formě. Pokud to je možné, doporučuje se jejich 

kvantifikace s tím, že by se měly vztahovat k období příštích dvou až pěti let. [ 7 ]  

 

2.2.1.3 Organizace řízení a manažerský tým  

Podstatné je prokázat, že firma disponuje vyváženým manažerským týmem 

a dostatečnými kompetencemi v oblasti finanční, marketingové, technické. Kvalita 

řízení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které poskytovatelé kapitálu zvažují, a často 

je jedním z prvních aspektů, které posuzují. Někdy se prvotřídní manažerský tým 

nadřazuje nad prvotřídním produktem. Důležité je proto demonstrovat kvalitu, 

profesionální dovednosti, kompetenci a angažovanost manažerského týmu k danému 

projektu, které jsou základním předpokladem jeho úspěšné realizace. Zde je nutné 

zaměřit se na organizační schéma s upřesněním a vymezením:  

- pravomoci a odpovědnosti jednotlivých manažerů s uvedením jejich 

pozic,  
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- charakteristiky klíčových vedoucích pracovníků z hlediska jejich rolí, 

věku, zkušeností, dosažených výsledků, současných i budoucích přínosů 

pro firmu, 

- politiky odměňování těchto pracovníků včetně uvedení platové úrovně, 

způsobu hmotné zainteresovanosti na výkonnosti firmy (především na 

dlouhodobých hospodářských výsledcích např. získáním akcií firmy), 

- dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů včetně jejich vztahu 

k vlastnictví firmy,  

- klíčových řídících pozic, které musejí být obsazeny v příštích dvou až 

třech letech se specifikací požadovaných dovedností a zkušeností, čímž 

firma demonstruje schopnost plánovat rozvoj podnikatelské činnosti 

a získat potřebné pracovníky,  

- základního přístupu k řízení firmy a informačního systému pro řízení 

a jeho budoucí vývoj.  

Úspěšná realizace a fungování projektu vyžaduje zajištění potřebných 

pracovních sil s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Vyjasnění 

požadavků na pracovní síly z hlediska jejich počtu a kvalifikace umožňuje dále stanovit:  

- vhodné metody a způsoby náboru a získávání pracovních sil,  

- potřebné programy výcviku a zvyšování kvalifikace v různých fázích 

přípravy a realizace projektu, 

- výši mzdových nákladů, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení 

a dalších složek osobních nákladů. 

V případě náročnějších a rozsáhlejších projektů je důležité dbát na rozčlenění do 

jednotlivých útvarů, vymezení řídících úrovní, jejich pravomocí a odpovědností. Je 

nutné brát na zřetel také navyšující se režijní náklady, které tvoří v mnoha případech 

podstatnou složku nákladů a ovlivňují tak do značné míry výši dosahovaného zisku 

i rentabilitu projektu. 

Podle výzkumu provedeného ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2002 

bylo zjištěno, že investoři v prvé řadě zkoumají složení, kvalifikaci a zkušenosti 

manažerského týmu. Proto bývá personální složení nejdůležitějším faktorem z hlediska 

podpory záměru. [ 7 ]  
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2.2.1.4 Charakter a náplň technicko-ekonomické studie 

Cílem technicko-ekonomické studie je detailní rozpracování technických, 

ekonomických, finančních, manažerských a jiných aspektů projektu. Měla by 

zachycovat nejen dosažené výsledky z hlediska volby jednotlivých prvků projektu, ale 

i podstatné aspekty celého optimalizačního procesu, která k těmto výsledkům vedla. 

Technicko-ekonomická studie projektu by měla obsahovat tyto složky:  

- analýza trhu a marketingové strategie,  

- popis technologie a velikost výrobní jednotky,  

- materiálové vstupy a energie, 

- umístění výrobní jednotky,  

- pracovní sily, 

- organizace řízení, 

- finanční analýza a hodnocení,  

- analýza rizik, 

- plán realizace. 

Technicko-ekonomická studie patří k součásti podnikatelského záměru, která 

vyžaduje z hlediska zpracování zvláštní pozornost a klade důraz na odborné znalosti 

z různých oborů. [ 5 ] 

Analýza trhu a marketingové strategie 

Poznání trhu, analýza a prognóza poptávky, vyjasnění konkurenční situace tvoří 

východiska pro koncipování marketingové strategie projektu a základních 

marketingových nástrojů. Tvorba marketingové strategie je pouze určitou složkou 

celkové strategie projektu. Touto strategií může být například proniknutí na určité trhy 

ve spolupráci se zahraničním partnerem, dosažení nákladové výhody vzhledem ke 

konkurenci, specializace na výrobu vysoce kvalitních produktů. K základním 

marketingovým nástrojům patří marketingový výzkum a marketingový mix.  
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Popis technologie a velikost podnikatelské jednotky 

Zjištění velikosti podnikatelské jednotky vychází z předchozích částí technicko-

ekonomické studie. S volbou velikosti výrobní jednotky úzce souvisí zvolení 

technologie. Výběr nejvýhodnější technologie je jedním ze základních elementů 

zpracování technicko-ekonomické studie projektu. Volbu velikosti výrobní jednotky 

i volbu nejvýhodnější technologie ovlivňuje větší počet faktorů, z nichž některé mají 

charakter omezujících podmínek a vymezují určitý interval velikosti výrobní kapacity. 

Mezi tyto omezující podmínky mohou patřit: 

- dostupnost a kvalita základního materiálu, 

- disponibilní zdroje finančních prostředků, 

- disponibilní technologie, 

- kvalita vlastního vývoje a technologického know-how, 

- legislativní podmínky a předpoklady. 

Je velice důležité zvážit a prověřit všechny omezující podmínky vstupu a až po 

důkladné studii pokračovat dalším krokem. 

Materiálové vstupy a energie 

 U mnoha projektů lze využít pro zajištění, téhož výrobního programu, 

různé materiály a suroviny, a proto je třeba volbu užitého základního materiálu 

a suroviny, která může současně ovlivnit volbu technologie, založit na posuzování 

možných variant z hlediska určitých faktorů. Mezi nejpodstatnější patří:  

- dostupnost daného základního materiálu,  

- možnosti substituce daného materiálu, v případě jeho nedostupnosti, 

- kvalita materiálu či suroviny, 

- vzdálenost zdrojů materiálu,  

- míra rizika spojená se zabezpečováním daného materiálu,  

- cenová úroveň materiálu, která je bezprostředně promítnuta do výrobních 

nákladů. 
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Pozornost je třeba věnovat především základním materiálům a surovinám, 

na kterých je výrobní program založen a které tvoří mnohdy značnou část výrobních 

nákladů. [ 5 ]  

Umístění podnikatelské jednotky 

Volba umístění podnikatelské jednotky se chápe často jako dvouetapový proces, 

kdy se v první etapě zvažují varianty lokality jako určité širší oblasti a po výběru 

nejvhodnější lokality se pak hodnotí a posuzují varianty vlastního místa výstavby 

v rámci zvolené lokality. Výchozí informace pro volbu umístění, a to především 

z hlediska lokality, poskytují předchozí fáze technicko-ekonomické studie, ve kterých 

jsme dospěli k postupnému vyjasnění výrobního programu, velikosti podnikatelské 

jednotky základních materiálů a surovin. Největší význam mají požadavky projektu na 

infrastrukturu lokality z hlediska potřebné kvantity i kvality, případně i požadavky 

projektu na pracovní síly.   

Finanční analýza a hodnocení 

Oddíl věnovaný výsledkům finančně-ekonomických analýz a finančním 

záměrům by měl poskytnout přehledné informace týkající se nejen finančně-

ekonomické stránky daného projektu, ale celé firmy. Pokud jde o daný projekt, je třeba 

uvést na tomto místě podnikatelského záměru jednak přehled hodnot kritérií pro 

posouzení ekonomické výhodnosti projektu, jako jsou rentabilita, doba úhrady, čistá 

současná hodnota, vnitřní výnosové procento a index rentability, jednak výsledky 

posouzení komerční životaschopnosti (finanční stability projektu), které představují pro 

poskytovatele kapitálu klíčové informace.  

Pokud realizuje projekt již existující firma, je třeba kromě výše uvedených 

aspektů týkajících se pouze daného projektu podnikatelského záměru prezentovat 

výsledky hospodaření firmy jako celek. Půjde zde o přehledné informace týkající se:  

 výkonnosti firmy v minulém období i současnosti pomocí 

soustavy základních poměrových ukazatelů včetně jejich 

srovnání s konkurencí a průměry odvětví či oboru,  

 základních závěrů plynoucích z výkazu zisků a ztrát, rozvahy 

a peněžních toků firmy,  
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 specifikace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich 

využití a způsobu splácení úvěrů,  

 zadlužení firmy v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé závazky,  

 specifikace pohledávek s uvedením podílů pohledávek,  

 způsobů sledování a kontroly finančních prostředků. 

Výše uvedené informace převážně číselné povahy představují základní 

informace pro hodnocení investiční příležitosti ze strany potenciálního investora. 

S finančně-ekonomickou stránkou projektu, resp. firmy, úzce souvisí i otázka 

vlastnictví. Proto je třeba charakterizovat zvolenou právní formu podnikatelské činnosti, 

uvést objem a formu kapitálu, který se do firmy vnáší. V případě akciové společnosti je 

zde vhodné uvést seznam akcionářů a jejich podíly na celkovém objemu. Při emisi akcií 

je třeba uvést jejich počet, cenu a očekávanou dividendu. [ 5 ]  

Analýza rizik 

V tomto oddíle podnikatelského záměru, týkající se rizikové stránky projektu je 

nutné charakterizovat základní výsledky analýzy rizika tohoto projektu, a to především 

klíčové faktory rizika, jejich potenciální dopady na firmu, přijatá opatření na snížení 

podnikatelského rizika včetně plánů korekčních opatření, umožňujících pružnou 

a nákladově efektivní reakci firmy na možný výskyt rizikových faktorů.  

Plán realizace 

Nejprve je nutné rozhodnutí o přijetí projektu, což často závisí na získání zdrojů 

financování. Dále následuje zpracování technické dokumentace, vyjednávání 

a uzavírání kontraktů, vlastní investiční výstavba a až na konci stojí zahájení provozu. 

Plán realizace by měl tyto činnosti koordinovat.  

Zaměřuje se tedy na vytyčení:  

- jednotlivých aktivit a úkolů, které je potřeba zabezpečit,  

- termíny, ve kterých je třeba dokončit a zahájit tyto aktivity, 

- osoby odpovědné za realizaci jednotlivých aktivit, 

- zdroje, které bude realizace jednotlivých aktivit vyžadovat,  

- výsledky, ke kterým měly vést jednotlivé aktivity,  
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- vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých aktivit,  

Je důležité vytyčit si aktivity, jež jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické 

a kterým je díky tomu zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost.  

 

2.2.1.5 Shrnutí a závěry  

Tato závěrečná část podnikatelského záměru by měla obsahovat jednak shrnutí 

základních aspektů, rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto záměru, jako časový 

plán realizace projektu. Ve shrnutí by se  pozornost  především měla zaměřit na: 

- celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho 

aspektů tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy,  

- zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na 

přínos manažerského týmu k tomuto úspěchu,  

- uvedení jedinečných rysů firmy,  

- stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu,  

- procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů.  

Z časového záměru realizace projektu by měl poskytovatel kapitálu získat 

především informace o době výstavby, době zahájení podnikatelské činnosti 

a o termínech, kdy bude třeba vynaložit finanční prostředky. [ 5 ] 

 

2.2.1.6 Přílohy 

V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního 

rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, 

výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, 

výkazy zisků a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

propočty kritických bodů, reference významných osobností aj.  
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2.2.2 Požadavky na podnikatelský záměr 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl podle Fotra splňovat určité požadavky, 

a to:  

- být stručný a přehledný,  

- být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů – 

musí být srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou zpravidla osoby 

bez hlubších technických základů, 

- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, 

investoři totiž oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost, 

- orientovat se na budoucnost a vystižení trendů a ne na to, čeho již firma 

dosáhla,   

- být co nejvěrohodnější a realistický, 

- nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný 

projekt pro investora málo atraktivní,  

- nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

- upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy 

a kompetenci manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných 

manažerských a podnikatelských dovedností, ale i schopnosti práce jako 

efektivního týmu,  

- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití 

bankovního úvěru k financování projektu,  

- prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti získat zpět 

vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením,  

- být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

Je důležité uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje 

úspěch projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však 

projeví příznivě tím, že:  

- zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů a tím zlepšuje hospodářské 

výsledky firmy z dlouhodobého hlediska,  

- snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektu, který by 

ohrozil vážně finanční stabilitu firmy a případně i samou její existenci.  
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 Podnikatelský záměr je třeba neustále upravovat a aktualizovat na současné 

prostředí a dobu.  

 

2.3 Metodika práce 

V této části diplomové práce budou zpracovány základní teoretické pojmy 

týkající se marketingového výzkumu a jiných studií využitelných při realizaci 

podnikatelského záměru.  Druhá část je pak zaměřena na finanční ukazatele investice 

a její návratnosti a účetním výkazům vymezeným pro české prostředí. 

 

2.3.1 Marketingový výzkum 

Náplní marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení informací 

o trhu a jeho okolí, zahrnující především takové faktory, jako je poptávka a konkurence, 

potřeby a chování zákazníků, konkurenční produkty a marketingové nástroje.  

Pro získání a vyhodnocení marketingových informací je dále v rámci zpracování 

této složky technicko-ekonomické studie projektu třeba:  

- stanovit cílový trh projektu včetně popisu a analýzy jeho struktury, 

- analyzovat zákazníky, 

- definovat segmenty trhu,  

- analyzovat tržní konkurenci, 

- analyzovat distribuční kanály,  

- analyzovat obory, do kterých projekt svým charakterem náleží, 

- stanovit budoucí vývoj poptávky. 

Souhrn výsledků marketingového výzkumu umožňuje identifikovat tržní 

příležitosti i tržní rizika projektu. [ 9 ]  
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Dotazníková metoda 

Dotazník 

Jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu je dotazník. Používá 

se tam, kde je třeba získaný materiál podrobit kvantitativní analýze. Dotazník je tedy 

obvykle spojen s matematicko-statistickou metodou. 

Počáteční etapy konstrukce dotazníku: 

1. Pilotáž – volné rozhovory v terénu s otázkami týkajícími se dané problematiky. 

2. Pretest – ověření dotazníku na malém vzorku respondentů, jedná se o prvotní 

verzi dotazníku, po pretestu může dojít ještě k úpravám. 

Typy otázek: 

1. Otevřené (volné otázky) 

Dotazovaný odpovídá svými slovy, vyjadřuje se volně k problému. Nevýhodou 

otevřených otázek je právě volnost odpovědí a následná náročnost při zpracování, neboť 

se musí provést kategorizace odpovědi, což je náročná činnost. 

2. Uzavřené otázky 

Otázky, které dávají dotazovanému určitý výčet odpovědí (možností), ze kterých 

si vybírá. 

3. Polootevřené otázky 

 Otázky kde vedle výčtu alternativ je ještě jedna možnost – jiná odpověď, kterou 

respondent může využít v případě, že mu nevyhovuje žádná z předtištěných odpovědí 

(alternativ). [ 4 ]  

Marketingový mix 

Marketingový mix je určité systematické vymezení významných 

marketingových problémů pomocí 4 P. 
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Produkt (výsledný výrobek nebo služba) – popis produktů a služeb, které budou 

v souvislosti s projektem poskytovány a upřesnění potřeb, jejichž uspokojení má ten 

který produkt sloužit. 

Price (Cena a cenová politika) – rozhodnutí, za jaké ceny budou jednotlivé 

výrobky a služby poskytovány. 

Promotion (Propagace – komunikační mix) – podrobný popis veškerých 

komunikačních kanálů, které budou v rámci jednotlivých etap projektu využívány. Mezi 

typické představitele tohoto komunikačního mixu lze zařadit reklamu, public relations 

a podobně.  

Place – jedná se o popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty 

a služby od poskytovatele ke spotřebiteli. [10]  

                                                                 

                                  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.3.1.1 Složky marketingového mixu [10] 
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2.3.2  Analýza prostředí 

Při tvorbě a uskutečňování podnikatelského záměru je nutné věnovat pozornost 

analýze prostředí. Je důležité zaměřit se i na makroekonomické ukazatele určitého státu 

a na základě nich předpokládat další vývoj.  

V této části diplomové práce bude rozebrána teoretická stránka analytických 

metod a jejich postup při vypracování. Tyto analýzy budou dále použity v části 

aplikační pro zjištění situace ve vybraném tržním segmentu. 

 

2.3.2.1 PEST analýza 

PEST analýza okolí podniku se dělí do čtyř základních faktorů.  

Politické a legislativní – např. stabilní politická situace, členství 

v mezinárodních a nadnárodních organizací typu EU. 

Ekonomické – např. stav a prognóza vývoje základních ekonomických 

ukazatelů (hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, salda veřejných rozpočtů 

a zahraničního obchodu). 

Sociální a demografické – typ životní úrovně obyvatelstva, charakteristika 

pracovní síly, vzdělanost, demografická struktura a vývoj, ochrana životního prostředí. 

Technické a technologické – vládní podpora, celkový stav technologie, nové 

objevy, rychlost zastarávání. 

Cílem PEST analýzy není analyzovat všechny složky jednotlivých faktorů, ale 

najít ty složky, které mají pro podnik význam, jinými slovy, které pro něj mohou 

znamenat nějakou významnou příležitost (šanci) nebo naopak hrozbu. Analýza by 

rovněž měla usilovat o stanovení nějaké pravděpodobnosti, se kterou k této šanci nebo 

hrozbě dojde. Konkrétním příkladem takovýchto šancí a hrozeb může být kupříkladu 

deregulace cen nebo přístupu do daného odvětví. [10] V současné době se přidává pátý 

faktor a to ekologie.  
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2.3.2.2 SWOT analýza  

Je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. 

Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu. S její pomocí je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického plánování společnosti. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které 

jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů 

silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně 

druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. 

SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky: 

SWOT- 

analýza 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 

a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

Příležitosti 

S-O-Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných stránek 

společnosti (projektu). 

W-O-Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby 

S-T-Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky. 

Tab. č. 2.3.2.2.1 SWOT analýza [10] 
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2.3.2.3 Pět konkurenčních sil 

Michael Porter identifikoval pět sil, které rozhodují o vlastní dlouhodobé 

atraktivitě trhu nebo tržního segmentu, konkurenti v odvětví, potenciální nově 

vstupující, náhražky, zákazníci a dodavatelé. Za nejdůležitější faktor, který je nutno při 

vstupu do tržního odvětví analyzovat je konkurenční prostředí. Uvědomění si možností 

diferenciace od ostatních silných hráčů trhu je před vstupem do odvětví považováno za 

klíčové a je tomu přizpůsobena celá další podniková strategie. Pro tento rozbor lze 

využít Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil. 

Síly představují následující hrozby: 

a) hrozba silné rivality v segmentu 

Segment je neatraktivní, jestliže v něm již působí četní a silní nebo agresivní 

konkurenti. Je ještě více neatraktivní, jestliže stagnuje nebo upadá, jestliže rozšíření 

kapacit továren vyžaduje značné skokové investice, jestliže jsou fixní náklady vysoké, 

bariéry výstupu vysoké nebo jestliže mají konkurenti značnou motivaci v segmentu se 

udržet. Tyto podmínky vedou k častým cenovým válkám, reklamním bitvám a zavádění 

nových produktů, takže soupeření bude nákladnější.  

b) hrozba nově vstupujících konkurentů 

Atraktivita segmentu se liší podle výšky bariér vstupu a výstupu. 

Nejatraktivnější segment je ten, jehož bariéry vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu 

nízké. Jen málo nových firem do něho dokáže vstoupit a špatně si vedoucí firmy mohou 

snadno odejít. Když jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, ziskový potenciál je také 

vysoký, ale firmy se vystavují většímu riziku, protože špatně si vedoucí firmy zůstávají 

a bojují dál. Když jsou bariéry vstupu i výstupu nízké, firmy do odvětví snadno vstupují 

a stejně snadno z něho odcházejí, přičemž zisky jsou stabilní a nízké. Nejhorší je případ, 

když jsou bariéry vstupu nízké a na výstupu vysoké – firmy za dobrých časů vstupují, 

ale zjišťují, že ve špatných dobách je těžké odejít. Výsledkem je chronická nadměrná 

kapacita a snížené zisky pro všechny.  
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c) hrozba náhražek 

Segment je neatraktivní, když existují skutečné nebo potenciální náhražky 

produktu – tedy to, co může produkt nahradit. Náhražka limituje ceny i zisky. 

Společnost musí pozorně sledovat cenové trendy. Jestliže se v odvětvích těchto 

náhražek zvýší technologický pokrok nebo konkurence, spadnou pravděpodobně dolů 

i ceny a zisky v segmentu. 

d) hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Segment je neatraktivní, mají-li zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací 

sílu. Vyjednávací síla zákazníků vzrůstá, jsou-li koncentrovanější nebo organizovanější, 

když výrobek představuje značnou část celkových nákladů zákazníka, když je výrobek 

nediferencovaný, když jsou náklady na změnu nízké, když jsou zákazníci citliví na cenu 

v důsledku nízkých zisků nebo když se mohou zákazníci spojit k společnému postupu. 

Aby se prodejci chránili, měli by si vybírat zákazníky, kteří mají nejmenší sílu 

vyjednávat nebo možnost měnit dodavatele. Ještě výhodnější obrana spočívá ve 

vytvoření lepší nabídky, kterou ani silní zákazníci nemohou nabídnout. 

e) hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů 

Segment je neatraktivní, jsou-li dodavatelé schopni zvyšovat ceny nebo snižovat 

dodávané množství. Dodavatelé bývají silní, když jsou koncentrovaní nebo 

organizovaní, když existuje jen málo náhražek, když je dodávaný produkt důležitou 

složkou výroby, když jsou náklady na změnu dodavatele vysoké a když jsou dodavatelé 

schopni integrace směrem dolů. Nejlepší obrana spočívá ve vytvoření takových vztahů 

s dodavateli, v nichž jsou vítězi obě strany, nebo lze využívat více zdrojů dodávek. [10]  

 

2.3.3 Finanční analýza 

Tvorba finanční analýzy obsahuje tvorbu několika variant a výběr varianty, která 

bude vhodná pro dosažení námi stanovených cílů. Každá navržená varianta se nejdříve 

posoudí z hlediska potřeby finančních zdrojů. Pokud nejsou, pro danou variantu, 

finanční zdroje k dispozici je třeba vypracovat další variantu, která bude doplněna 
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možností externích finančních zdrojů. Každá varianta by měla být také posouzena 

metodami finanční analýzy, zejména ukazateli výnosnosti.  

Kalkulace 

Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, 

obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu abychom mohli kalkulovat 

úplné náklady na jednotku výkonu, musíme být schopni oddělit náklady fixní od 

nákladů variabilních resp. přímé náklady od režijních.  

• Fixní náklady – nemění se s objemem produkce (například nájemné prostory, 

ve kterých jsou služby poskytovány či vyráběny výsledné produkty). 

• Variabilní náklady – rostou s každou dodatečnou jednotkou produkce 

(příkladem může být spotřeba materiálu). 

• Přímé náklady (jednicové) – přímo je lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků 

či služeb (typickým příkladem jsou spotřebované suroviny nebo přímé mzdy). 

• Nepřímé náklady (režijní) – náklady vynakládané na určité společné množství 

výrobků, které není možné přiřadit přímo ke konkrétní kalkulační jednici (výrobku). 

Jestliže jsme schopni rozdělit náklady na přímé a nepřímé, můžeme provést kalkulaci, 

tedy určitý písemný přehled složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici (1 službu 

či výrobek). [ 14 ] 

 

2.3.4 Financování podnikatelských plánů 

Každý podnikatelský projekt je třeba finančně zabezpečit. Finančním 

zabezpečením rozumíme krytí celkových investičních nákladů. Zdroje financování 

mohou mít dvojí podobu. Pokud firma získává kapitál svojí vlastní činností, pak 

hovoříme o interním financování. Získává-li firma potřebný kapitál z vedlejších 

(externích) zdrojů, pak toto financování nazýváme financováním externím.  
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Interní zdroje financování můžeme použít tehdy, když podnikatelský projekt 

realizuje firma, která již existuje. Tato firma může využít pro financování například 

vklady společníků, odpisy hmotného i nehmotného majetku, nebo zisk po zdanění.  

Pokud projekt realizuje firma, která teprve vzniká nebo firma, která nemá 

dostatečné množství volných finančních prostředků na to, aby mohla financovat jí 

realizovaný podnikatelský projekt, nezbývá jí nic jiného, než použít externí zdroje 

financování. Zde může použít například různé formy úvěrů, dluhopisů či směnek. 

Dále existují i finanční zdroje, kde nemůžeme jednoznačně určit, zda patří mezi 

vlastní či cizí zdroje financování. Jedná se například o leasing, faktoring a forfaiting, 

tiché společenství a rizikový kapitál. Podrobněji jsou zdroje financování rozebrány 

v příloze č. 4. 

 

2.3.5 Výkazy dle českých účetních předpisů 

Účetní práce za celé účetní období vyústí v každé účetní jednotce do sestavení 

účetní závěrky. Účetní závěrka obsahuje důležité informace, které slouží pro posouzení 

důchodové, majetkové a finanční situace podniku. Informace slouží účetní jednotce 

samé, jako podklad pro řízení a plánování do budoucna, ale i vnějším uživatelům, 

k nimž patří finanční úřad, statistická správa, společníci a členové družstev.  

Účetní závěrka informuje o stavu a struktuře majetku, závazků a kapitálu, 

o struktuře nákladů, výnosů a o výsledku hospodaření. Více se účetním výkazům věnuje 

příloha č. 5. Podle zákona o účetnictví tvoří účetní závěrku: 

- rozvaha (bilance), 

- výkaz zisků a ztrát (výsledovka), 

- příloha. 

Může zahrnovat: 

- přehled o peněžních tocích (cash-flow), 

- přehled o změnách vlastního kapitálu. 
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Účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 

Zjednodušenou účetní závěrku mohou předkládat účetní jednotky, které ji nemusí 

ověřovat auditorem.  

 

2.3.6 Volba právní subjektivity 

Před začátkem podnikání je nutné rozhodnout, jakou právní formu pro své další 

podnikatelské činnosti zvolíme. Je dobré znát předem možnosti a rizika spojená s právní 

formou podnikání v souvislosti s prostředním, ve kterém bude podnikatelský záměr 

realizován. 

Naše legislativa nám dává následující možnosti. Je možno podnikat jako fyzická 

osoba podnikatel, resp. osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako osoba 

právnická. Podnikání pro obě formy upravuje podrobně zákon č. 455/1991 Sb. 

o živnostenském podnikání v platném znění a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

v platném znění. 

Fyzická osoba podniká pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ručí za 

případné závazky z podnikání celým svým majetkem. Pro každý typ podnikání je třeba 

získat oprávnění a to buď Výpis z Rejstříku živností, nebo koncesi. Podnikatelé se také 

mohou slučovat na základě smlouvy o sdružení dle zákona č.40/1964, občanský zákoník 

za účelem dosažení společného podnikatelského záměru. V případě sdružení je třeba se 

dohodnout, co kdo do sdružení vkládá a protože sdružení nemá právní subjektivitu, je 

třeba určit, kdo bude za sdružení jednat. 

5 druhů obchodních společností dle obchodního zákoníku 

1. Veřejná obchodní společnost 

Má minimálně 2 společníky, ti za závazky ručí celým svým majetkem, vklady 

nejsou povinné. Statutárním orgánem jsou určení společníci. 
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2. Komanditní společnost 

Zná dva druhy společníků – komanditisty, kteří ručí do výše svého nesplaceného 

vkladu a komplementáře, ti ručí celým majetkem a také společnost řídí. Komanditistům 

předepisuje obchodní zákoník minimální vklad 5.000,- Kč. Statutárním orgánem jsou již 

zmínění komplementáři. 

3. Společnost s ručením omezeným 

Společníků 1-50, za závazky ručí do výše svého nesplaceného vkladu, minimální 

vklad je 20 tis. Kč a celková výše základního jmění musí činit minimálně 200 tis. Kč, 

přičemž při založení, před podáním návrhu na zápis do OR, je třeba složit nejméně 

30 % z každého peněžitého vkladu. Hodnota případného nepeněžitého vkladu musí být 

splacena celá. Má-li s.r.o. jen jednoho společníka, je povinen splatit celý základní 

kapitál. Celková hodnota splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů musí při 

založení činit nejméně 100 tis. Kč. Statutárním orgánem s.r.o. je jednatel či více 

jednatelů. 

4. Akciová společnost 

Společníky jsou akcionáři, kteří za závazky společnosti neručí. Základní kapitál 

musí činit nejméně 2 miliony Kč a při založení je nutné, aby akcionáři složili minimálně 

30 % upsané hodnoty akcií. Statutárním orgánem je představenstvo. 

5. Družstvo 

Minimální počet společníků je buď 5 fyzických, nebo 2 právnické osoby, které 

neručí za závazky družstva. Celkem společníci vkládají do základního kapitálu 

minimálně 50 tis. Kč a za závazky družstva společníci neručí. Statutárním orgánem 

družstva je představenstvo. 

Je zapotřebí předem rozhodnout do jakých rizik chceme vstupovat a jakým 

způsobem chceme získat počáteční kapitál. Pokud chceme minimalizovat rizika 

případných ztrát, je dobré volit mezi společností s ručením omezeným nebo akciovou 

společností. Pokud chceme posuzovat organizační nenáročnost, je nejvýhodnější 

podnikat jako fyzická osoba podnikatel. 
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3 Aplikační část 

V rámci této kapitoly budou provedeny klíčové analýzy cílového trhu, týkající se 

podmínek stávajícího vnějšího a vnitřního prostředí.  První podkapitola je věnována 

analýze trhu. Zde jsou provedeny analýzy SWOT, 4P a dále Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a analýza PEST.  

 

3.1 Analýza trhu 

Tato část je zaměřena na rozbor mikro- i makro- prostředí a segmentaci trhu pro 

podnikání. Před samotným podnikáním je nutné správně zacílit na vytyčenou skupinu. 

Rozebrat příležitosti a hrozby stejně jako silné a slabé stránky podniku. Udělat analýzu 

makroprostředí s očekávaným vývojem. Zjištěné poznatky je vhodné podložit ještě 

marketingovým výzkumem.  

 

3.1.1 PEST analýza 

P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů;  

E – ekonomické – působení a vliv ekonomiky;  

S – sociální – vliv sociálních změn a životního stylu obyvatelstva;  

T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií danou oblast;  

POLITICKÁ HLEDISKA 

Životní prostředí. Krajina v České republice byla lidskou činností v průběhu 

staletí výrazně změněna, na mnoha místech i značně poškozena (např. těžbou surovin, 

průmyslovou a zemědělskou činností atd.). V současnosti existují zákony na ochranu 

životního prostředí, které platí všeobecně. Kromě toho se zvýšená ochrana a péče 

věnuje ekologicky cenným lokalitám, relativně málo poškozeným lidskou činností.  
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Na území České Republiky se nacházejí chráněná území o celkové rozloze 

11 924,4 km2

Politická stabilita. V současné době posledního politického období, tedy 

polovině roku 2010, lze pozorovat nesnadnost vyjednávání napříč celým politickým 

spektrem. Ve veřejném tisku se stále více objevují korupční politické kauzy a skandály. 

Toto jednání eskalovalo již od března 2009 vyjádřením nedůvěry vládě. Stabilnější 

politické podmínky lze očekávat až po ustanovení nové vlády, protože dvě hlavní 

politické strany v ČR mají zhruba stejný počet voličů. Není tedy nyní možné označit, 

jakým směrem se bude politika České republiky nadále ubírat. Velký vliv na další vývoj 

bude mít jistě odsouhlasení, jakými nástroji postupovat proti současné recesi. Návrhy 

nových zákonů i změn v platných zákonech připravuje v parlamentních systémech vláda 

a její odborný orgán, v České republice 

, což představuje 15,1 % území. 

Zaměstnávání tělesně postižených. Tyto osoby mohou být částečně invalidní, 

plně invalidní nebo zdravotně znevýhodněné. I tyto osoby mají právo na zaměstnání. 

Zdravotně postiženým osobám by mělo být poskytnuto pracovní místo ve firmách, které 

mají více než 25 zaměstnanců. Zaměstnávání těchto osob znamená dodržovat řadu 

podmínek, které jsou uvedeny v Zákoníku práce. Zaměstnavatel musí svým zdravotně 

postiženým zaměstnancům přizpůsobit pracovní prostředí. Další nutností je vést 

evidenci těchto zaměstnanců a evidenci pracovních míst. Nejpodstatnější podmínkou je 

zaměstnávat více než 50% osob zdravotně postižených z celkového počtu svých 

zaměstnanců. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, zaměstnavatel má nárok na 

příspěvek. Další podmínky, kterou takový zaměstnavatel musí splnit, aby nepřišel 

o svůj příspěvek je, že v daňové evidenci nesmí být zachyceny žádné daňové 

nedoplatky a nedoplatky na pojistném. 

Legislativní rada vlády, mohou je však podávat 

také poslanci obou komor jako poslaneckou iniciativu. V tomto případě se poslanecký 

návrh předkládá vládě a s jejím vyjádřením poslanecké sněmovně parlamentu. Součástí 

projednávání ve vládě je i připomínkové řízení, vyžádání stanovisek ministerstev 

a dalších státních orgánů a jejich vypořádání. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Legislativn%C3%AD_rada_vl%C3%A1dy�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poslaneck%C3%A1_iniciativa&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky&action=edit&redlink=1�
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EKONOMICKÁ HLEDISKA 

V současné době může být vývoj podnikatelské aktivity ohrožen nestálostí 

ekonomického prostředí. Celohospodářská krize se odráží prakticky ve všech oblastech 

ekonomické aktivity. Právě tato situace na trhu může znamenat komplikace při 

získávání sponzorů, ale také se může stát, že načasování tohoto podnikatelského záměru 

bude i nevhodné pro segmentované cílové skupiny, které se budou muset prioritně 

vypořádat například s problémy najít nové zaměstnání. Proto není naprosto směrodatné 

vycházet pro další vývoj a začátek podnikání z analýz současného ekonomického 

prostředí. Podle ekonomického ukazatele HDP, v letech 2002 až 2008, je patrný pěti 

procentní meziroční nárůst, což při měření ukazatele výdajovou metodou ukazuje na 

růst spotřebních a investičních výdajů. Dalším pozitivním ukazatelem, ze kterého by se 

dalo pro účely výstavby sportovního centra vycházet, je nárůst tržeb v oblasti služeb, 

který je od roku 2000 do roku 2008 meziročně okolo 4%. Stejný meziroční nárůst je 

možné sledovat u reálných mezd. Z důvodu lokace sportovního centra do hlavního 

města Prahy je důležité ve sledování ekonomických ukazatelů, že se jedná o kraj 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti a nejvyšší průměrnou měsíční mzdou.  

SOCIÁLNÍ HLEDISKA 

Dvacáté století bylo zlomové v mnoha oblastech lidské činnosti, mezi které 

jednoznačně patří i životní styl lidí průmyslově rozvinutých zemí. V důsledku 

industrializace došlo k přesunu z fyzicky náročných na fyzicky méně nebo vůbec 

nenáročné pracovní činnosti, což s sebou neslo neblahé důsledky v podobě řady 

zdravotních komplikací a postupného psychického vyčerpání. Zájem obyvatel všech 

průmyslově rozvinutých zemí o zařazení pravidelné pohybové aktivity do svého 

denního režimu se v posledních deseti letech prudce zvyšuje a díky tomu přichází do 

tělocvičen, posiloven a fitnesscenter tisíce lidí, jejichž cíle se liší v závislosti na pohlaví, 

věku, ambicích, či zdravotní situaci. Počet registrovaných sportovců je ve Středočeském 

kraji 203 128, z toho je počet handicapovaných 17 000.1

                                                 

1 Dle údajů Českého svazu tělesné výchovy. 

 Přes zrychlující se tempo 



37 

rozvoje služeb a speciálně služeb tělovýchovných, je situace u nás daleko za světovým 

standardem. Proto je zřejmé, že zde bude snaha tento trend podchytit a postupně se 

rozdílu západních zemí v této oblasti vyrovnávat. 

TECHNICKO – TECHNOLOGICKÁ HLEDISKA 

V poslední době se neustále objevují nové generace posilovacích přístrojů 

v kombinaci s počítači, umožňující neustálou zpětně-vazební kontrolu výkonu a jeho 

porovnávání s předchozími záznamy. Kvalita posilovacích přístrojů se u nás v poslední 

době výrazně zvýšila. Vznikli první specializovaní výrobci, kteří postupně odstranili 

začátečnické chyby amatérských výrobců (především biomechanicky nevhodné 

umístění os otáčení u přístrojů na předkopávání v sedu, formu táhla u přístroje na 

zakopávání v lehu apod.) a rozšířili sortiment. Ještě začátkem devadesátého roku byl 

jediným monopolním dodavatelem posilovacích přístrojů v bývalém Československu 

„Slovšport Košice“, přičemž tyto výrobky měly k optimu velmi daleko.  

3.1.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil  

Je vytvořena na základě monitoringu, který byl proveden jak získáním 

kontaktních údajů na internetu, tak vlastním terénním průzkumem. V příloze je uvedena 

mapa s vyznačením hlavních konkurentů v odvětví podle místa provozu. 

Konkurence v odvětví 

Praha jako hlavní město České republiky je místem největší kumulovanosti 

sportovních center vůbec. Označení přímého konkurenta není možné, protože se záměr 

od nabídky běžných sportovních center liší. Nicméně byla vytipována fitnesscentra, 

která pojmou a mohou zaujmout největší část běžné klientely. Jedná se o:  

• Fitness Slávia - Vršovice, Vladivostocká 1460/10, Praha 10. 

• Beck Box Club Praha 10-Vršovice, Vršovická 1525, Praha 10. 

• Fitness TRAL Vršovice, Kodaňská 61/45, Praha 10. 

• Mega Fitness Vinohrady, Korunní 2456/98, Praha 2. 

• Aqua Palace Praha, Pražská 138, obchodní zóna Průhonice. 
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Potenciální nově vstupující 

V dnešní době je oblast zdravého životního stylu velice dynamická. Neustále se 

rozšiřuje nabídka služeb, jak aktivně a co nejvíce efektivně trávit volný čas. Proto je 

i tato oblast pořád zajímavá pro nově vstupující. Vytváří se stále nové metody cvičení 

a i po technické stránce dochází k neustálému vývoji strojů pro cvičení. Nicméně 

i z těchto důvodů je nutné aktivně sledovat trendy a novinky v této oblasti. 

Zákazníci 

Mezi cílové skupiny, na které je nutné zacílit jak zařízením, tak i marketingovou 

strategií, patří lidé s handicapem i běžná aktivní veřejnost. Co se týče handicapovaných 

občanů, tak v této oblasti je záměr oslovit zdravotní pojišťovny pro možnou spolupráci 

ve smyslu umožnění cvičení při dotovaných permanentkách. Dále navázání spolupráce 

s organizovanými skupinami, jak již aktivně sportujících handicapovaných občanů, tak 

i oslovení těch, kteří se zatím aktivně nezapojují. Oslovit širokou veřejnost bude možné 

díky cílené reklamní kampani prezentující moderní vybavení. Nabídku unikátních 

služeb konkrétně rozpracovává část Analýza trhu a marketingová strategie. Je důležité 

přesvědčit zákazníky Fit4all, že dodržování zdravého životního stylu je nejen 

přínosnou, ale i příjemnou záležitostí.  

Dodavatelé 

Správně vybrat dodavatele, je samozřejmě důležité rozhodnutí každého 

podnikatele. 

Vzhledem k tomu, že nabídka výrobců klasických strojů do posilovny je 

relativně široká, lze vybírat z velké nabídkové škály. Co se týče strojového vybavení 

pro handicapované, je již situace, vzhledem k minoritnímu zastoupení z celkového 

počtu obyvatelstva, jiná. Jako nejvhodnějšího dodavatele lze považovat firmu Fitham 

s.r.o., která v této oblasti působí již od roku 1996 a v současné době se zabývá 

dodáváním komplexního vybavení posiloven. Hlavní plus oproti jiným firmám v tomto 

odvětví je široká nabídka moderních strojů s odpovídající cenou, montáž a doprava 

zdarma a dlouhá záruční doba, popřípadě pozáruční servis. Ceník lze najít v příloze. 
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Stejně tak ceníky dodavatele whirpoolů a ostatních potřeb pro vybavení sportovního 

centra.   

Substituty 

 Možnosti nahrazení návštěvy sportovního centra Fit4all lze rozdělit do dvou 

úrovní. A to možnost substitutů pro již aktivně sportující a vyznávající aktivní životní 

styl a dále pro nově vstupující do odvětví. U první skupiny se jedná hlavně o nabídku 

outdoorových aktivit, popřípadě o služby, které sportovní centrum Fit4all nenabízí. 

Jedná se o kolektivní sporty jako je například fotbal, volejbal, basketbal a o sporty typu 

tenis, squash, horolezectví. U druhé vytyčené skupiny se jedná o jiný způsob trávení 

volného času. Jako krátkodobé substituty této skupiny lze označit elektronické přístroje 

na hubnutí bez fyzické námahy a dále léky na snižování nadváhy. Mezi dlouhodobé 

substituty patří domácí posilovací stroje.  

 

3.1.3 SWOT analýza 

Na základě analýzy vnějšího prostředí a pomocí znalosti prostředí byly 

sestaveny silné a slabé stránky podniku, včetně příležitostí a ohrožení přicházejících 

z vnějšího okolí. 

Silné stránky 

• Netradiční nabídka sportovního centra – služby fyzioterapeuta, lékaře což 

významným způsobem doplňuje klasickou nabídku sportovních center. 

• Unikátnost zařízení – zapojování a sbližování dvou skupin sportovců, s a bez 

handicapu. Budování vzájemné koheze mezi oběma skupinami. 

• Zvyšující se trend sportování a aktivně stráveného času. 

• Snazší možnost hledání sponzora pro aktivity s veřejným a sociálním zájmem.  

• Komplexnost poskytovaných služeb. 
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• Region hlavního města Prahy se nachází ve středních Čechách, jeho silnou 

stránkou je zejména vysoká kumulace obyvatel, jak v samotném městě, tak 

blízkém okolí Prahy. 

• Silnou stránkou je kvalitní infrastruktura, jak pro obyvatele  Prahy, tak 

i mimopražské zákazníky. 

• Silná reklamní kampaň podporovaná investorem. 

• Přátelské, otevřené a vstřícné prostředí. Intenzivní práce s klientem. 

• Netradiční marketingové strategie.  

• Praha sama o sobě je místem s nejnižší nezaměstnaností v ČR, proto bude 

považováno umístění našeho sportovního centra za nejvíce rentabilní. 

• Je to také místo, kde je největší kumulace lidí s handicapem. 

• Je to region s nejvyšším mzdovým a platovým ohodnocením. 

Slabé stránky 

Poloha  

• Velká koncentrace jiných sportovních center – velká konkurence. 

• Neobsáhneme poptávku v jiných oblastech než je Praha a její okolí. 

• Vysoké náklady jak mzdové tak i ostatní. 

Ekonomická situace  

• Celohospodářská krize a s tím snížené výdaje firem na sponzoring. 

• Vysoké procento lidí, kteří jsou propouštění ze zaměstnání. 

• Stagnace soukromého podnikatelského sektoru. 

Hrozby 

• Nevole společného cvičení obou skupin klientů. 

• Nesnadnost propojení cílových skupin. 

• Izolovanost skupin handicapovaných. 

• Problémy s vyhledáváním sponzorů. 



41 

• Sílení celosvětové finanční krize. 

• Špatný výběr zaměstnanců. 

Příležitosti 

• Vytvoření zázemí pro paralympijské reprezentanty. 

• Možnost získání dotace pro rozšíření centra pro handicapované. 

• Unikátní příležitost vytvořit první centrum pro širokou veřejnost s handicapem 

i bez něj. 

• Respektování trendu zdravého životního stylu. 

• Investorsky zajímavá činnost celospolečenského propojení. 

• V budoucnu možnost francheasingu záměru do zahraničí. 

Shrnutí 

Z provedené SWOT analýzy převažuje vliv silných stránek, kde lze za největší podíl 

odlišení uvažovat unikátnost zařízení, která bude silně komunikována. Je nutné 

přihlédnout i na hrozby, které z provedené SWOT analýzy vyplývají a snažit se jejich 

vliv minimalizovat. Tabulkové uspořádání SWOT analýzy je uvedeno v příloze č. 6. 

 

3.1.4 Marketingový mix 4P 

Product 

V objektu sportovního centra budou nabízeny tyto služby: 

Posilovna pro obě cílové skupiny, tím je myšleno pro veřejnost s handicapem 

i bez něj. V posilovně bude vyškolený personál, který je připraven kvalifikovaně 

a vstřícně poradit lidem s tréninkem, s jeho skladbou, délkou, intenzitou a všemi 

důležitými okolnostmi, které se mohou vyskytnout, či by je mohl zákazník potřebovat. 
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Aerobní sál je připraven týdenní rozvrh s pestrým programem aerobního 

tréninku. Spinning a různé formy aerobiku. Sál je těmto aktivitám moderně 

přizpůsoben, je kvalitně ozvučen a pro kontrolu správnosti pohybu je celý obestavěn 

zrcadly.  

SPA centrum jsou speciálně upravené whirpooly pro obě cílové skupiny 

zákazníků. V pravidelných intervalech se zde budou odehrávat relaxační kůry. Jedná se 

o dva diskrétně oddělené whirpooly sloužící k perličkovým lázním a aromaterapiím po 

cvičení. Dále je zde oddělená část pro bazén s protiproudem. Vstup platí pro 30 minut, 

s 10 minutovou tolerancí pro převlečení.  

Solárium. V dnešní době mediálně diskutované téma závadnosti tzv. umělého 

opalování se velice dotklo kvality používaných trubic. Ve sportovním zařízení Fit4all 

budou použity pouze solární trubice s atestací o zdravotní nezávadnosti. Plynulý provoz 

solária bude zajišťovat pracovník, který bude mít na starosti i údržbu solárního zařízení.  

Masér. Služby maséra budou k dispozici opět v průběhu otevírací doby 

sportovního centra. Zde si zákazníci mohou vybrat z několika forem masáží. Délka 

trvání je 30 min. Čas na převlečení je navíc 10 minut.  

Související služby  

Fyzioterapeut je klientům k dispozici po celou otevírací dobu a zákazníci se na 

něho obracejí na základě doporučení trenéra, či z vlastní iniciativy.  

Lékař. V případě závažnějších sportovních omezení je možné obrátit se i na 

smluvního sportovního lékaře, který má ordinaci v nemocnici Královské Vinohrady.  

Bar. Zde si zákazníci mohou vybrat ze široké škály nápojů, vitamínových 

doplňků. Zároveň toto místo slouží k relaxaci po cvičení.  
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Price 

Co  se týče klasické nabídky služeb, nebude se cenově výrazně odlišovat od 

jiných kvalitních sportovních center. Jako velké plus pro zákazníky lze považovat 

vyšetření u fyzioterapeuta, odborný dohled trenérů při výkonu a netradiční nabídku SPA 

centra a ostatních relaxačních procedur. 

   
2

 

 

 
 

 

► Posilovna/aerobní sál (90 min)   90,- 

► SPA centrum (30 min)    130,- 

► Solárium (1 min)     13,- 

► Fyzioterapeut – prohlídka/program   350,-  

► Masér – masáže (30 min)    350,- 

► Trenér (60 min)     350,- 

  

► Posilovna/aerobní sál (10x)   810,- 

► SPA centrum (10x)    1 170,- 

► Solárium (100 min)    1 150,- 

► Fyzioterapeut – prohlídka/program   3 000,-  

                                                 

2 Vlastní zpracování. 

Jednorázové vstupné 2 

 

Permanentky pro 10 návštěv2 
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► Masér – masáže (30 min)    3 000,- 

► Trenér (60 min)     3 000,- 

 

3

 

► Posilovna/aerobní sál (90 min) + SPA (30 min)   190,- 

► Posilovna/aerobní sál (90 min) + masáž (30 min)  390,- 

► SPA (30 min) + masáž (30 min)     440,- 

 

 

 

► Fit4all uno - platnost 3 měsíce     5 900,- 

     = Posilovna/aerobní sál + SPA 

► Fit4all maxi - platnost 6 měsíců     10 900,- 

     = Posilovna/aerobní sál + SPA 

► Fit4all special - platnost 12 měsíců    19 900,- 

     = Posilovna/aerobní sál + SPA + bonus (1 000 min na solárium/masáže) 

 

 

                                                 

3 Vlastní zpracování. 

Jednorázové balíčky3   

V.I.P. balíčky 3 
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Place 

Fitnesscentrum bude umístěno v hlavním městě České republiky, v Praze. Za 

nejvhodnější umístění je považován objekt Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Zde je mimo výhodné pozice záměr propojení s věhlasností této nemocnice, která je 

spolu, resp. po Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, nejznámější 

kvalitou péče o pacienty. Nachází se zde velký areál s mnoha pavilony, z nichž některé 

nejsou zcela využity a plánuje se jejich přestavba nejen přímo pro potřeby nemocnice, 

ale je možné právě i komerční využití. U každého pavilonu je parkoviště. FNKV 

zahrnuje mimo jiné i kliniku rehabilitačního lékařství. Pacient může využít sportovního 

centra poté, co ukončí léčbu v nemocnici, ale zároveň je sportovní centrum dostupné 

pro širokou veřejnost. 

Promotion 

Vzhledem k veřejně prospěšnému charakteru projektu bude komunikační mix 

klást důraz na nástroje Public Relation. Kontaktní reklama bude umístěna ve vozech 

městské hromadné dopravy a v tramvajích. Z místních medií budou pro tuto formu 

využita následující média: 

• TV Nova, 

• TV Prima, 

• ČT,  

• Mladá fronta Dnes a Metro. 

Podrobně bude tato část rozpracována v sekci „Analýza trhu a marketingová 

strategie“. 
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4 Návrh podnikatelského záměru 

Tato kapitola čerpá z předchozích kapitol a na základě jejich výsledku upřesňuje 

konkrétní kroky v daném podnikatelském oboru. Hned první podkapitola „realizační 

resumé“ komplexně uvádí stručný souhrn podnikatelského záměru. Následují 

podkapitoly, které tento souhrn dále rozpracovávají do jednotlivých částí.  

 

4.1 Realizační resumé 

Většina technických pokroků je zaměřena na ulehčování a zrychlování 

pracovních úkonů. I zábavné aktivity dětí a dospívajících se změnily a stále více směřují 

k virtuální zábavě, či neosobnímu setkávání formou sociálních sítí na internetu. 

Příkladem je stále větší počet uživatelů sociální sítě Facebook, či virtuálního života 

Second-life, kde stále větší procento lidí, ale i podnikatelů, tráví svůj čas. Všechny tyto 

aspekty vedou k degenerativním změnám pohybového aparátu. Tím více nabývá na 

významu nutnost kompenzace tohoto životního stylu pohybovými aktivitami.  

Hlavní myšlenkou tohoto podnikatelského záměru je realizace moderního 

sportovního centra, jež bude koncipováno jako bezbariérové a bude zde vybavení 

umožňující provedení pohybových aktivit i občanům s handicapem. Stejně tak zde bude 

odborná fyzioterapeutická, lékařská a trenérská základna.  

Popis trhu a marketingové strategie. Mezi přednosti, které oddělí sportovní 

centrum od ostatních, bude právě snaha o vzájemnou kohezi mezi dvěma skupinami 

sportovců. Jako region pro umístění bylo zvoleno hlavní město Praha, jehož silnou 

stránkou je zejména vysoká kumulace obyvatel cílové skupiny fitnesscentra, kvalitní 

infrastruktura, vysoký platový a mzdový výměr. Za nejvýhodnější pozici realizace je 

považováno okolí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde je mimo možných 

prostor a možnosti parkování i klinika rehabilitačního lékařství, lze tedy navázat na 

oboustranně výhodnou spolupráci. Co se týče dopravní dostupnosti, je tato oblast přímo 

ideální, dostupná jak lidem z nějakého důvodu odkázaným na auto, tak těm, kdo dávají 

přednost ekologické hromadné dopravě. 
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Vzhledem k tomu, že se bezbariérové sportovní centrum orientuje mimo široké 

veřejnosti i na občany s handicapem je tomu přizpůsobena i marketingová strategie. 

Jako cílové skupiny lze označit občany s handicapem, občany, kteří přijímají zdravý 

životní styl. Sportující. Co se týče handicapovaných občanů, tak v této oblasti je 

výhodné oslovit zdravotní pojišťovny pro možnou spolupráci ve smyslu umožnění 

cvičení při dotovaných permanentkách. Dále s navázáním spolupráce s organizovanými 

skupinami, jak již aktivně sportujících handicapovaných občanů, tak i oslovení těch, 

kteří se zatím aktivně nezapojují. Je důležité vytvořit masivní reklamní kampaň 

netradičního pojetí se zapojením slavných osobností a sportovních vzorů a využít i word 

of mouth a guerilla marketingu. Vytyčenému zacílení musí být přizpůsobena 

positioningová strategie a přístup celé firmy, který je dále rozpracován v následujících 

kapitolách.  

Pro vytvoření názvu společnosti a následného 

logotypu bylo zvoleno moderní a rafinované spojení 

všeobecně známých anglických slov s číslicí 4.  

Fit4all, je cesta ke zdravotní a duševní svěžesti pro 

všechny. 

Obr. č. 4.1.1 Logotyp 4

Silnou stránkou našeho sportovního centra bude tedy mimo běžné formy 

propagace i masivní internetová reklama a kvalitní a přehledné internetové stránky, ve 

 

Pro oblast reklamy je snaha oslovit jednoho hlavního sponzora, který bude jako 

partner projektu zveřejněn na smlouvou podloženou dobu v názvu společnosti. Např. 

Sazka Fit4all. Úkolem hlavního sponzora, tedy například SAZKA Fit4All, bude 

vydávání peněžních prostředků na oblast reklamy a propagace. Tedy pouze prostředky 

ne na provoz fitnesscentra, ale na svou vlastní propagaci a reklamu ve spojení 

s celospolečenským zájmem. 

                                                 

4 Vlastní zpracování. 
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kterých se klienti budou jednoduše orientovat. Pro zajištění výhodné nabídky pro 

handicapované občany bude využita spolupráce se zdravotními pojišťovnami pro 

dotování vstupů a permanentek. Ideální by byla i spolupráce s fondem Bariéra. 5 

Organizační struktura. Chod společnosti a její řízení bude zajišťováno dle 

následujícího schématu. 

 

 

Obr. č. 4.1.2 Schéma organizační struktury

                                                 

5 Vlastní zpracování. 

5 

Charakteristika konkrétní pozice, včetně pravomocí a pracovní náplně jsou 

včetně metod náboru a zvyšování kvalifikace uvedeny v podkapitole 4.3 Organizace 

řízení a realizační tým.   

Podnik bude fungovat jako právnická osoba, která bude vedena jako společnost 

s ručením omezeným. A to z důvodu dalšího vyjasnění vlastnických práv a výše 

zdanění při vykalkulovaném zisku před zdaněním v letech následujících po založení.    
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Dodavatelské cesty. K zajištění dodání profesionálního sportovního vybavení 

posilovny byla vybrána společnost Fitham s. r. o., která působí na trhu velkoobchodů již 

od roku 1996 a jejíž velkoobchodní ceník je součástí přílohy. SPA centrum vybaví 

společnosti Diamant SPA s.r.o. 

Finanční zhodnocení. Je navržena možnost jak pronájmu budovy s vhodnou 

lokací na základě monitoringu, tak i provozování činnosti ve vlastní budově. Pro 

uvažování druhé možnosti byl osloven architekt Radomír Mikulenka, který vypracoval 

architektonický nákres budovy s předpokládaným vyčíslením investice na 16 mil. Kč. 

V případě pronájmu v doporučeném místě činí investiční částka zhruba 4 900 000 Kč.   

Osobní zainteresovanost investora je uvažována ve výši 1 900 000 Kč a to 

z důvodů bezproblémového získání poměrové části cizích zdrojů z úvěru od obchodní 

banky ve výši 3 000 000 Kč při fixní úrokové sazbě ve výši 17% (p.a.) a dobou 

splatnosti 5 let. Konkrétní splátkový kalendář je uveden v podkapitole 4.5.1 Investiční 

část.  

Při tomto druhu podnikatelské aktivity je zřejmé, že hlavním zdrojem objemu 

zisku budou tržby za prodej služeb. Po dobu splácení bankovního úvěru proto firma 

neuvažuje s mimořádnými výdaji. A to hlavně díky financování marketingové kampaně 

hlavním sponzorem. Z přehledu předpokládaných finančních ukazatelů vyplývá, že 

společnost v prvním roce provozu nevytvoří dostatečné množství peněžních prostředků 

pro pokrytí nákladů a splátky úvěru. To z důvodu nově založené společnosti a v úplných 

začátcích malou informovaností občanů o své existenci. Tato ztráta bude uhrazena 

z příjmu v dalším roce. V dalších letech bude za podpory marketingové komunikace 

návštěvnost vyšší. Ve druhém roce provozu je uvažováno s nárůstem na polovinu 

celkové kapacity, tedy 150 návštěvníků za den. Následující graf ukazuje rozvržení 

výsledků hospodaření v prvních dvou letech provozu a příjmu při plném vytížení 

kapacity. 6

                                                 

6 Odhad na základě analýzy poptávky. 
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Graf č. 4.1.1 Výsledky hospodaření7

4.2 Analýza trhu a marketingové strategie 

 

Z grafu je patrné, jaká část příjmu bude vytvořena v začátku fungování 

společnosti. Je zde velká diferenciace od maximálního využití kapacity, tedy stále 

značný příjmový potenciál.  

 

V této části kapitoly diplomové práce budou rozebrány marketingové strategie, 

které vychází z analýz trhu a to především z analýzy silných stránek společnosti, jež 

je nutné díky marketingové komunikaci umocňovat a propagovat. V dnešní době často 

závisí na marketingových schopnostech. Finance, provoz, účetnictví a další 

podnikatelské funkce ztratí svůj význam, jakmile neexistuje dostatečná poptávka po 

výrobcích a službách, díky nimž by dosáhla společnost zisku. Nejdůležitější je 

v současné době kvalitní výrobek a službu umět prodat. 

                                                 

7 Vlastní zpracování. 
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Cílové skupiny 

Vzhledem k tomu, že se bezbariérové sportovní centrum orientuje mimo široké 

veřejnosti i na občany s handicapem je tomu přizpůsobena i marketingová strategie. 

Jako cílové skupiny lze označit občany, kteří přijímají zdravý životní styl. Mají zájem 

o sport, popřípadě jsou aktivními sportovci. Spíše movitější klientelu. Ženy, muže ve 

věku 25-60 let. 

Výběr vhodného názvu  

Tomuto zacílení musí být přizpůsobena positioningová strategie a přístup celé 

firmy. Nutno začít i u výběru názvu společnosti. Byl zvolen moderní název skládající se 

z všeobecně známých anglických slov fit, all. Slovo fit znamená: být zdravotně 

i duševně svěží, „all“ je anglický výraz, který je doslovně překládán jako všechno, 

všechny. K propojení těchto dvou výrazů je použita číslice 4, která je použita pro 

nevšední nahrazení anglické předložky for. Celý název společnosti fit4all, tedy fit for 

all, bezvadně vystihuje jak zacílení společnosti na širokou veřejnost, tedy i občany 

s handicapem, tak i moderní pojetí a přístup ke sportovním aktivitám.  Při navrhování 

logotypu společnosti byla použita čtyřcípá hvězda jako symbol naděje s červeným 

označením dolních cípů, která po přidání oválu coby hlavy působí jako symbol naděje 

pro lidi na vozíčku. Všechny navrhované logotypy jsou uvedeny v příloze č. 11. 

 

 

 

Obr. č. 4.2.1 Logotyp8

                                                 

8 Vlastní zpracování. 
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Vlastní propagace 

Pro oblast reklamy je snaha oslovit jednoho hlavního sponzora, který bude jako 

partner projektu zveřejněn, na smlouvou podloženou dobu, v názvu společnosti. Např. 

Sazka Fit4all. Pro potenciálního sponzora bude lákavé vystupovat jako společnost 

účastnící se tohoto speciálního sportovního centra s unikátní myšlenkou spojit dvě 

cílové skupiny zákazníků. A to veřejnost s handicapem i bez něj.  Sponzor bude na 

veřejnosti vnímán jako solidární společnost, která dává část svých zisků na dobročinný 

účel celospolečenského charakteru. Přitom nevšedním způsobem. Nezasílá dary do 

chudých zemí či neúčastní se takovýchto aktivit, které nemají z dlouhodobého hlediska 

většího významu, protože nenaučí lidi v těchto lokalitách, jak si pomoci svou vlastní 

silou a pílí, ale naopak naučí je, jak se stát závislými na podpoře od ostatních. Pomůže 

a ukáže cestu handicapovaným občanům začlenit se znovu do společnosti. Najít si cíl, 

za kterým je potřeba jít. Každý den s nadšením znovu vstát a překonat nepřízeň osudu.  

Úkolem hlavního sponzora, tedy například SAZKA Fit4All, bude vydávání 

peněžních prostředků na oblast reklamy a propagace. Tedy pouze prostředky ne na 

provoz fitnesscentra, ale na svou vlastní propagaci a reklamu ve spojení 

s celospolečenským zájmem. 

Silnou stránkou sportovního centra Fit4all bude mimo běžné formy propagace 

i masivní internetová reklama a kvalitní a přehledné internetové stránky, ve kterých se 

klienti budou jednoduše orientovat.  Co se týče internetových stránek a i dalšího 

přístupu, je nutné odlišit se od konkurence. Internetové stránky, jejich vzhled, ale 

i přístup k nim je nutné maximálně přizpůsobit zákazníkovi, ten je bude vyhledávat, 

protože se zajímá o zdravý životní styl, cvičení a fitness. Zveřejněné informace mu musí 

být přínosem. Bude zde možné nalogování každého ze cvičících, které mu otevře 

soukromé rozhraní, kde bude mít uložený svůj tréninkový program, lékařský posudek 

a osobní posuny v tréninku. Tato aplikace bude i v rozhraní pro mobilní telefony. Nikdo 

z nově cvičících nechce dát v posilovně znát, že je nováčkem. Většina si nechce s sebou 

nosit na papíru tréninkový plán. Takto bude jejich tréninkový plán přístupný 

v mobilním telefonu, popřípadě bude k nahlédnutí na PC s internetem, který bude volně 

přístupný v části fitnesscentra. V době, kdy nebude mít lékař či fyzioterapeut zákazníka 
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na vyšetření objeví se na internetových stránkách kolonka online, kdy je možné 

pracovníka kontaktovat a řešit s ním dotazy týkající se jeho odborné praxe. Internetové 

stránky budou pravidelně aktualizovány a bude dbáno i na to, aby přinášely stále nové 

informace z oblasti dynamicky se rozvíjejícího zdravého životního stylu a fitness. 

O SEO optimalizace webových stránek se bude starat firma Internet Marketing s. r. o.. 

Speciální reklamní kampaň, ve formě PPC kampaní, bude uzpůsobena pro Seznam.cz 

a Google.  

 Pro snazší oslovení široké veřejnosti nově vybudovaným sportovním centrem, 

bude využito nabídky cvičení s celospolečensky známými sportovci z oblasti fitness 

a zdravého životního stylu. Například v oblasti aerobiku Olga Šípková. Tito lidé budou 

najímáni pro akční nabídky jako externí pracovníci za předem dohodnutých podmínek. 

Pro zajištění výhodné nabídky handicapovaným občanům bude využita 

spolupráce se zdravotními pojišťovnami při dotování vstupů a permanentek. Ideální by 

byla i spolupráce s fondem Bariéra, kde se soustřeďují lidé, které postihla nějaká 

tragédie. Ať už se jedná o újmu na zdraví, či na jedincově psychice. Zde by byl zájem 

společnosti Fit4All s.r.o. o navázání spolupráce, která by mohla probíhat v různých 

rovinách. Konto Bariéra by mohlo například hradit ubytování, stravu a dopravu poblíž 

sportovního centra. Centrum by nabídlo například 14-ti denní intenzivní tréninkový plán 

včetně zajištění ostatních aktivit. Protože jedině znovu se zapojením do běžného života 

může takto zasažený člověk žít spokojeněji. Musí spatřovat nějaký smysl v dalším 

existování a musí zahnat špatný psychický stav. Toho je možno docílit například právě 

fyzickou aktivitou s vidinou výsledků a obdivem u ostatních. 

 

4.3 Organizace řízení a realizační tým 

Kvalita řízení je jedním z nejdůležitějších faktorů. V této podkapitole bude 

uvedena organizační struktura podniku. Cílem bude zajištění potřebných pracovních sil 

s vyhovující kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Vyjasnění požadavků na pracovní 

síly z hlediska jejich počtu a kvalifikace a stejně tak i vytyčení politiky odměňování. 
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Organizační struktura fitnesscentra Fit4all 

Obr. č. 4.3.1 Organizační struktura9

Integrita (celistvost) – vystupuje s jednotnými názory a nápady, které dokáže 

promítnout do obchodních plánů.  

 

Manager fitnesscentra 

Charakteristika 

Majitel se zaměřuje na strategické plány a vize fitnesscentra. Specializuje se na 

řízení podniku a hodnocení výkonu. Řeší otázky nákupu, logistiky a záležitostí 

souvisejících s reklamou a propagací podniku. Úkoly předává zástupci managera, který 

se společně s ním podílí na celkovém image fitnesscentra. 

Klíčové kompetence 

Přirozená autorita – má dostatek odborných znalostí pro svou práci, které umí 

využít a dokáže jimi motivovat své podřízené. Je schopný budovat atmosféru v podniku 

a vyjednávat s obchodními partnery. 

                                                 

9 Vlastní zpracování. 
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Komunikace – dokáže předávat informace včas a ve správné formě, vyhledává 

nové příležitosti pro propagaci a rozvoj podniku. 

Náplň práce 

• komunikace s médii, 

• tvorba obchodních a finančních plánů, 

• správa rozpočtu a příprava podkladů pro investice, 

• vedení obchodních jednání. 

 

Požadavky 

• vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru, 

• znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, 

• manažerské zkušenosti z oblasti fitness a wellnes, 

• vůdčí a organizační schopnosti.  

Mzdové náklady10

Hrubá mzda 

 

80 000,- 

Odvody zaměstnanec – daň 14 010,- 

Odvody zaměstnanec - sociální a zdravotní pojištění 8 800,- 

Čistá mzda 57 190,- 

Odvody zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění 27 200,- 

Celkové mzdové náklady na pozici 107 200,- 

Tab. č. 4.3.1. Vyčíslení mzdových nákladů 

 

                                                 

10 Vlastní propočty dle typických mezd v odvětví a lokalitě 
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Zástupce managera 

Charakteristika 

Řeší operativní záležitosti, personální a náborové aktivity, zabývá se školením 

a vzděláváním zaměstnanců. Připravuje podklady a analýzy pro managera. Posuzuje 

konkurenci a ohrožení firmy, analyzuje příležitosti v rámci trhu. Rozhoduje 

o záležitostech ve společnosti pouze do výše omezeného rozpočtu. 

Klíčové kompetence 

Flexibilita – dokáže se časově přizpůsobit potřebám svého nadřízeného. Umí se 

rychle orientovat v nových úkolech, systémech a situacích. Je ochoten cestovat i nad 

rámec své pracovní doby. Umí přijmout názory a podněty od okolí a aplikovat je 

v praxi. 

Analytické myšlení – je schopný na základě číselných ukazatelů prezentovat 

výsledky firmy. Umí si samostatně vyhledat a zpracovat analýzy i při nedostatku 

informací.  

Řešení problému – dokáže rozpoznávat problematické situace a řešit je 

v prospěch firmy.  

Náplň práce 

• vedení a koordinace týmu cca 10 lidí, 

• podílení se na profesionálním růstu týmu, 

• nábor a výběr zaměstnanců (tvorba plánů pro náborové a vzdělávací 

činnosti), 

• marketingové aktivity, 

• příprava, organizace a řízení firemních akcí, 

• reporting pro managera firmy. 
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Požadavky 

• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, 

• aktivní angličtina, 

• praxe s náborem a jednáním s lidmi minimálně 3 roky, 

• odborné znalosti z oblasti fitness, 

• schopnost práce pod tlakem. 

Mzdové náklady11

Hrubá mzda 

 

50 000,- 

Odvody zaměstnanec – daň 7 980,- 

Odvody zaměstnanec - sociální a zdravotní pojištění 5 500,- 

Čistá mzda 36 520,- 

Odvody zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění 17 000,- 

Celkové mzdové náklady na pozici 67 000,- 

Tab. č. 4.3.2. Vyčíslení mzdových nákladů 

Recepční 

Charakteristika  

Jde o 2 osoby, které jsou klíčové pro celkový dojem při vstupu do fitnesscentra. 

Jejich pracovní doba je rozdělena v rámci nepřetržitého provozu (pondělí až neděle) na 

krátký a dlouhý týden. Mezi hlavní úlohy patří odpovídání na dotazy od klientů, 

vyřizování telefonních hovorů, e-mailové a písemné komunikace. Řeší jednotlivé 

objednávky a rezervace hostů, organizují plány pro trenéry. Pravidelně reportují 

zástupci managera. Nemají žádné rozhodovací pravomoci. 

                                                 

11 Vlastní propočty dle typických mezd v odvětví a lokalitě 
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Klíčové kompetence 

Pečlivost – pracuje systematicky dle priorit. Nevadí jí rutinní činnosti, které 

musí zvládat každý den. Je schopná se soustředit i v případě stresových situací. 

Organizační schopnosti – je schopná zvládat více činností najednou s ohledem 

na příjemné vystupování. Dokáže poradit všem klientům a vyhledat potřebné informace, 

které jsou spojené s danou pozicí. 

Prezentace – je schopná zvládat komunikaci jak písemnou, tak telefonní formou. 

Je profesionálem v osobním kontaktu. Umí se přizpůsobit jednotlivým typům lidí 

a situacím. 

Náplň práce: 

• obsluha klientů fitnesscentra, 

• administrativa (objednávky zboží), 

• vedení denního kalendáře, 

• podávání informací o službách a možnostech ve fitnesscentru. 

Požadavky 

• středoškolské vzdělání, 

• základy anglického jazyka, 

• komunikační dovednosti, 

• příjemné vystupování a reprezentativní vzhled, 

• trestní bezúhonnost (práce s pokladnou). 
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Mzdové náklady12

Hrubá mzda 

 

25 000,- 

Odvody zaměstnanec – daň 2 955,- 

Odvody zaměstnanec - sociální a zdravotní pojištění 2 750,- 

Čistá mzda 19 295,- 

Odvody zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění 8 500,- 

Celkové mzdové náklady na pozici 33 500,- 

Tab. č. 4.3.3. Vyčíslení mzdových nákladů 

Trenérská základna  

Fyzioterapeut, osobní trenéři a masér tvoří nejdůležitější část personálu, která je 

nutná k dobrému jménu podniku. Díky jejich profesionalitě a schopnostem se budou 

klienti a návštěvníci rádi do fitnesscentra vracet. 

Fyzioterapeut 

Charakteristika 

Na základě jeho odbornosti je schopen provádět testy organismu pro jednotlivé 

návštěvníky fitnesscentra. Jeho kvalifikace je i pro návštěvníky s jakýmkoliv 

postižením. Dle výsledků sestavuje plány a doporučení, které předává osobním 

trenérům. Přímá podřízenost zástupci managera. Nejčastěji komunikuje s recepční, která 

také zasahuje do jeho kalendáře a osobními trenéry. 

 

 

                                                 

12 Vlastní propočty dle typických mezd v odvětví a lokalitě 



60 

Osobní trenéři  

Charakteristika 

Aktuálně reagují na poptávku návštěvníků. Individuálně se věnují každému 

klientovi dle doporučení fyzioterapeuta. Poskytují poradenství v oblasti fitness, zdravé 

výživy a ostatních druhů sportovních aktivit i mimo zařízení. Sestavování jídelníčku pro 

snižování či zvyšování tělesné hmotnosti a hledání vhodných doplňků ke stravě. Podílí 

se na zlepšení fyzické kondice a tvarování postavy. 

Masér  

Charakteristika 

Ve fitnesscentru zastává hlavně relaxační funkci. Zaměřuje se na novinky ve 

svém oboru a je schopen poskytnou převážnou část masáží, které jsou na našem trhu 

dostupné (sportovní, regenerační i rekondiční). Sleduje trendy v této oblasti a dokáže 

poradit klientům jak pečovat a zrelaxovat tělo. Jeho masáže jsou zaměřeny na všechny 

části těla, a tudíž je schopen odstranit jejich bolesti a poradit, jak jim předcházet. 

Klíčové kompetence 

Odbornost -  jsou profesionálové ve svém oboru. Dokáží poradit ve všech 

směrech daného zaměření. Sledují novinky na trhu a dokáží je aplikovat do jednotlivých 

plánů či cvičení. Nemohou fungovat bez dostatečných školení a znalostí, které jsou 

k jejich profesi nutné. 

Osobní přístup – ke každému klientovi přistupuje individuálně. Řeší jejich 

potřeby na profesionální úrovni.  

Náplň práce 

• sestavování cvičebních plánů, 

• odborné poradenství, 

• komunikace s klienty, 
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• vedení a organizace diáře, 

• podíl na propagaci firmy v rámci reklamních aktivit. 

Požadavky 

• vzdělání VOŠ/VŠ (fyzioterapeut) nebo SZŠ, 

• registrace k výkonu povolání bez odborného dohledu, 

• výpis z rejstříku trestu, 

• praxe v oboru minimálně 2 roky, 

• certifikáty a osvědčení nutné k výkonu povolání, 

• pracovitost, spolehlivost, 

• živnostenský list. 

Mzdové náklady 

Všechny uvedené profese v rámci trenérské základny pracují na živnostenský 

list. Jejich jednotlivá hodinová sezení se pohybují v rozmezí 260 Kč až 1 000 Kč dle 

náročnosti a požadavku. Každý přispívá do rozpočtu fitness centra 20% svého výdělku, 

což odpovídá zhruba 5-6 tisícům korun.  

Zvyšování kvalifikace 

Metody náboru a zvyšování kvalifikace jednotlivých pracovníků má na starosti 

zástupce managera. Při vzniklé potřebě obsazení nového místa se pozice obsazují 

individuálně. Je rozdíl mezi náborem recepčních a náborem trenérské základny.  

Nábor recepčních probíhá klasickou formou pohovorů na základě vhodných 

došlých životopisů, které byly nasbírány prostřednictvím inzerce (webové stránky, tisk). 

Recepční jsou poté prostřednictvím jejich kolegyň zaškoleny do pracovních 

povinností a zároveň jsou na náklady firmy posílány na soft skills školení. Tím je 

zaručena profesionalita a motivace jednotlivých pracovnic. Samozřejmě pracovníci, 

kteří jsou v podniku na pracovní smlouvu, mohou využívat výhody fitnesscentra 

v určitém objemu zdarma, jak pro sebe, tak pro svou nejbližší rodinu. Zároveň jsou jim 

nabídnuty zaměstnanecké výhody, které budou upraveny v zaměstnanecké smlouvě. 
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Co se týká náboru trenérské základny je nutné přezkoumání všech doporučení, 

osvědčení a certifikátu. Nábor je převážně na základě doporučení ostatních zaměstnanců 

či opět prostřednictvím inzerce. Poté přichází na řadu jejich praktická zkouška, kde 

předvedou jejich dovednosti a znalosti. Nábor provádí vždy zástupce managera a jeden 

člen z řad trenérů. 

Firma umožňuje trenérské základně školení odbornosti, kam je většinou vyslán 

jeden či dva ze skupiny a ten dále předává informace a zkušenosti ostatním. Jednou za 

dva měsíce se jednotlivý trenéři mezi sebou zkouší při nácvikové hodině a tím je mezi 

nimi zachována zdravá konkurence.  

Fitnesscentrum potřebuje i další pracovníky, kteří zpracovávají účetnictví nebo 

zajišťují úklid. Tyto dvě hlavní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím outsourcingu. 

 

4.4 Umístění podnikatelské jednotky 

Fitnesscentrum bude umístěno v hlavním městě České republiky Praze. Za 

nejvhodnější umístění je považován objekt Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Zde je mimo výhodné pozice záměr propojení s věhlasností této nemocnice, která je 

spolu, resp. po Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích, nejznámější 

kvalitou péče o pacienty. Nachází se zde velký areál s mnoha pavilony, z nichž některé 

nejsou zcela využity a plánuje se jejich přestavba nejen přímo pro potřeby nemocnice, 

ale je možné právě i komerční využití. U každého pavilonu je parkoviště. FNKV 

zahrnuje mimo jiné i kliniku rehabilitačního lékařství. Pacient může využít sportovního 

centra poté, co ukončí léčbu v nemocnici, ale zároveň je sportovní centrum dostupné 

pro širokou veřejnost. 

Areál je dostupný jak vlastní dopravou, tak městskou hromadnou dopravou. 

Návštěvník může využít metra z výstupní stanice ,,Želivského“, kde je i konečná stanice 

příměstské dopravy, takže fitness centrum bude snadno dostupné nejen obyvatelům 

hlavního města, ale i lidem z širokého okolí. Samozřejmě je zde i tramvajová trasa, a to 

čísel 10, 11, 16, 19 a 26. Oblast, kde je zamýšleno provozování fitnesscentra, se 
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nenachází v centru Prahy, ale v jeho okolí. Areál je přístupný ze dvou směrů. Ze severu 

od ulice Vinohradské, která vede přímo od Václavského náměstí, z jihu od ulice Ruské, 

kam je možnost dopravit se tramvají číslo 22, 23, 24 do zastávky ,,Kubánské náměstí“. 

Lze tedy říci, že vybraná oblast je přístupná jak z centra, to znamená z Prahy 2 – 

Vinohrady, tak z okrajové Prahy 10 – Vršovic.  

Fitnesscentrum je určeno pro lidi jak handicapované, tak pro občany bez 

handicapu. V obou případech se jedná o širokou veřejnost, která chce udělat něco pro 

svoje zdraví fyzické i duševní. K tomu pomůže i jméno Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady. Co se týče druhého pohledu, kterým je dopravní dostupnost, je tato oblast 

přímo ideální, dostupná jak lidem z nějakého důvodu odkázaným na auto, tak těm, kteří 

dávají přednost ekologické hromadné dopravě. 

  

4.5 Finanční analýza a hodnocení 

V této části návrhu podnikatelského záměru bude věnována pozornost finančním 

ukazatelům a rozboru zdrojů financování. Pro předběžné vyčíslení bylo využito 

konzultací s odborníky. Je navrhnuta možnost pronájmu budovy s vhodnou lokací na 

základě monitoringu i provozování činnosti ve vlastní budově. Pro uvažování druhé 

možnosti byl osloven architekt Radomír Mikulenka, který vypracoval architektonický 

nákres budovy s předpokládaným vyčíslením investice, který je součástí přílohy. 

Informace ohledně cenového rozvržení a výběru posilovacích strojů byly získány na 

základě konzultace s firmou Fitham s.r.o., která je předním výrobcem a prodejcem 

široké škály posilovacích strojů a příslušenství. Ceník je součástí přílohy. Pro účely 

provozování SPA centra byl kontaktován majitel firmy Diamant SPA s.r.o. a ceník je 

také součástí přílohy. Ostatní položky jsou předpokládány na základě rozhovoru 

s provozovatelem sportovního centra. 
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4.5.1 Investiční část 

V případě vyhodnocování krytí financování podnikatelského záměru z cizích 

zdrojů je možné uvažovat několik variant. V titulu povahy a charakteru podnikatelského 

záměru je možnost získání dotace z aktuálně vypsaných strukturálních fondů EU či 

subvence od státu Česká Republika.  Další možností, která se v takovémto případě 

nabízí, je oslovení tzv. Businessangels, tedy seskupení movitých podnikatelů, kteří 

hledají, na základě podílu na zisku vložení vlastních volných finančních prostředků do 

různých odvětví podnikání. Z důvodu žádosti o úvěr na podnikatelský záměr může 

investor požadovat nabídku od Českomoravské záruční a rozvojové banka a.s. či jiné 

obchodní banky s předem dohodnutými výhodnými podmínkami splácení. Jako 

nejméně vhodné se jeví získání potřebných finančních prostředků z fondů rizikového 

kapitálu, kde je jako protislužba odebrán největší podíl na případném zisku. Obvykle 

okolo 40 %. Finanční prostředky nutné pro realizaci podnikatelského záměru budou 

vyčísleny v následující části a budou rozděleny na částku nutnou pro realizaci projektu 

a částku nutnou pro další provoz. 

Podnikatelský záměr je připraven i pro investora se zájmem o vlastní výstavbu 

bezbariérového sportovního centra. V takovémto případě je nutné počítat s investičním 

výdajem okolo 16 mil. Kč.  

Pro další potřeby finanční analýzy je dále uvažována investiční částka ve výši 

4 900 000 Kč.  Osobní zainteresovanost investora je uvažována ve výši 1 900 000 Kč 

a to z důvodů bezproblémového získání menší poměrové části cizích zdrojů z úvěru od 

obchodní banky.  

Rozdíl mezi vstupními výdaji a vlastními zdroji činí 3 000 000 Kč. Pro získání 

této částky je pro účely vyčíslení předpokládaného zisku zvolena varianta získání úvěru 

od obchodní banky při fixní úrokové sazbě ve výši 17% (p.a.) a dobou splatnosti 5 let. 

Součástí žádosti o úvěr musí být: výpis z OR, popřípadě Výpis z rejstříků živností 

a doklad totožnosti, dále kompletní daňové přiznání za dvě ukončené účetní období, 

včetně aktuálních výkazů, podnikatelský plán, predikce, vyplněný dotazník, rozbor 
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pohledávek a závazků, vlastnické vztahy, majetkové podíly, prohlášení o vlastnictví 

majetku a závazcích, doklady ohledně zajištění úvěru.  

Výše úvěru od 1. 1. 2010 3 000 000 Kč 

Úroková fixní sazba 17 % (p.a.) 

Anuitní měsíční splátka 74 557,73 Kč 

Tab. č. 4.5.1.1 Analýza úvěru13

Materiál a vybavení fitnesscentra 

 

Pro strukturování nákladů, bylo využito rozdělení podle hospodářských 

středisek. Tato část může sloužit i jako podkladový materiál při tvorbě výkazu zisků 

a ztrát. 

Náklady na pořízení 

2 900 000 Kč 

Ostatní vybavení 1 200 000 Kč 

Software 200 000 Kč 

Nákup zboží a zásob 540 000 Kč 

Finanční hotovost 60 000 Kč 

Celkem 4 900 000 Kč 

Tab. č. 4.5.1.2 Pořizovací náklady14

 

 

 

 

                                                 

13 Zpracováno úvěrovým oddělením Komerční banky a.s.  

14 Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem.  
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Náklady na provoz  

Roční mzdové náklady 2 492 400 Kč 

Energie 800 000 Kč 

Pronájem budovy 2 000 000 Kč 

Ostatní služby 50 000 Kč 

Fond oprav 50 000 Kč 

Pojištění provozu 100 000 Kč 

Hodnota zásob prodejného zboží 540 000 Kč 

Údržba 150 000 Kč 

Anuitní splátka      894 692,80 Kč 

Celkem 7 077 093 Kč 

Tab. č. 4.5.1.3 Roční náklady na provoz 15

4.5.2 Příjmová část 

 

 

V této části jsou nastíněny předpokládané příjmy a to v zahajovacím roce při 

předpokládané návštěvnosti 85 klientů za den. Pro další rok provozu je uvažován nárůst 

počtu zákazníků na polovinu celkové kapacity sportovního centra. Dále jsou zde 

propočteny příjmy při maximálně využité kapacitě zařízení, která je 300 lidí denně. 

V závěru této příjmové části jsou zpracovány účetní výkazy.  

 

 

 

                                                 

15 Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem. 
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Zahajovací rok provozu 

Na základě rozhovoru s majitelem tradičního sportovního centra je odhadnuta 

rostoucí návštěvnost o ročním průměru na 85 osob denně. 

Předpokládané výnosy během prvního roku Měsíčně Ročně 
Předpokládaná částka 100 Kč, která byla určena 
zprůměrováním cen služeb nabízených klientům, 
což činí v úhrnu vstupů do posilovny, aerobního 
sálu a SPA centra:  

255 000 Kč 3 060 000 Kč 

Trenérská základna, masér, fyzioterapeut:  40 000 Kč 480 000 Kč 

Solárium (300 minut provozu/den): 117 000 Kč  1 404 000 Kč  

Bar: 150 000 Kč 1 800 000 Kč 

Celkem 562 000 Kč 6 744 000 Kč 

Tab. č. 4.5.2.1 Předpokládané výnosy během prvního roku16 

=> 6 744 000 - 7 077 093 = 

V prvním roce provozu je zřejmé, že nedosáhne společnost ziskovosti. Hlavní 

příčinou bude, mimo nově založené společnosti, splácení úvěru, při kterém činí roční 

anuitní splátka 894 693 Kč. V nákladové položce není zohledněn odpis pro první rok 

používání majetku. Účetní jednotka se rozhodla pro rovnoměrné odepisování. V případě 

nehmotného dlouhodobého majetku bude odepisovat po dobu 36 měsíců. Hmotný 

majetek je zařazen do druhé odpisové skupiny. Výše celkových oprávek činí v prvním 

roce 517 672 Kč.

- 333 093 Kč 

17

 

 Vzhledem k silné reklamní kampani a zvyšování povědomí o novém 

sportovním centru bude pro další rok uvažováno naplnění poloviční kapacity střediska.  

 

                                                 

16 Vlastní propočty. 

17 Vlastní propočty. Výpočet odpisů v příloze.  
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Následující rok provozu 

Návštěvnost sportovního centra je uvažována na poloviční naplněnosti celého 

sportovního zařízení. Tedy na 150-ti osobách za den. Cena za vstup je uvažována bez 

ohledu na prognózovanou míru inflace. Je uvažován větší zájem o zvýhodněné 

permanentky, průměrná cena je tedy stanovena na 95 Kč. Dále je uvažován 10% nárůst 

zájmu o ostatní služby. 

Předpokládané výnosy během následujícího 
roku provozu Měsíčně Ročně 

Předpokládaná částka 95 Kč, která byla určena 
zprůměrováním cen služeb nabízených klientům, 
což činí v úhrnu vstupů do posilovny, aerobního 
sálu a SPA centra:  

427 500 Kč 5 130 000 Kč 

Trenérská základna, masér, fyzioterapeut:  44 000 Kč 528 000 Kč 

Solárium (300 minut provozu/den): 128 700 Kč  1 544 400 Kč  

Bar: 165 000 Kč 1 980 000 Kč 

Celkem 765 200 Kč 9 182 400 Kč 

Tab. č. 4.5.2.2 Předpokládané výnosy během druhého roku provozu18 

=> 9 182 400 - 7 077 093 = 

                                                 

18 Vlastní propočty. 

2 105 307 Kč 

Při dalším roce provozu při poloviční vyčerpanosti kapacity byl vytvořen roční 

příjem. Stále je zde nutné počítat se splácením anuitní splátky z úvěru, která se bude po 

ukončení úvěru k příjmu připočítávat. Dále je od této částky nutno odečíst ztrátu 

z minulého období, která již mohla vzrůst o úroky, a to v případě jejího krytí dalším 

úvěrem. Následně je důležité také odečítat nákladovou položku odpisů, jejíž suma činí 

pro druhý rok používání majetku celkem 978 922 Kč. Skutečná výše účetního příjmu je 

tedy 793 292 Kč. Výdaje na reklamu jsou řešeny formou sponzoringu, takže finanční 

prostředky na tuto činnost majiteli nerostou. 
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Maximální využití kapacity 

V této části je uveden odhad tržeb při maximálním využití prostorových kapacit 

sportovního centra, což činí 300 osob denně. Průměrná cena vstupu je určena na 90 Kč 

a to z důvodu, že již bude vytvořena stálá klientela, která bude inklinovat spíše 

k zakoupení zvýhodněných permanentek. Dále je uvažován 20% nárůst zájmu o ostatní 

služby. 

Předpokládané výnosy při maximálním využití 
kapacity Měsíčně Ročně 

Předpokládaná částka 90 Kč, která byla určena 
zprůměrováním cen služeb nabízených klientům, 
což činí v úhrnu vstupů do posilovny, aerobního 
sálu a SPA centra:  

810 000 Kč 9 720 000 Kč 

Trenérská základna, masér, fyzioterapeut:  48 000 Kč 576 000 Kč 

Solárium (360 minut provozu/den): 140 400 Kč  1 684 800 Kč  

Bar: 180 000 Kč 2 160 000 Kč 

Celkem 1 178 400 Kč 14 140 800 Kč 

Tab. č. 4.5.2.3 Předpokládané výnosy při maximálním využití kapacity19 

=> 14 140 800 - 7 077 093 = 

 

7 063 707 Kč 

Tento třetí propočet ukazuje množství vytvořeného příjmu při využití plné 

plánované kapacity. Do předchozích propočtů bylo uvažováno i se sezónními výkyvy 

poptávky a důsledky nově vzniklé společnosti, tedy s ohledem na nedostatečné 

povědomí veřejnosti o fungování. Sezónní výkyvy byly určeny na základě vlastního 

monitoringu. Celková výše oprávek za třetí rok provozu je stejná jako v roce druhém, 

protože účetní jednotka zvolila rovnoměrné odepisování. Celkem se tedy jedná 

o 978 922 Kč. 

                                                 

19 Vlastní propočty. 
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Průměrná výše tržeb na jednoho zákazníka – u jednotlivých služeb je 

stanovena propočtem, podle očekávané struktury plateb za jejich užívání. Počítejme 

průměrnou tržbu za vstup do posilovny 100 Kč, která vychází z předpokladu,  

že 40 % zákazníků nebude využívat žádnou z forem zlevněného vstupného a vždy 

zaplatí plnou cenu, což činí 90 Kč a 130 Kč. Dalších 50 % zákazníků bude využívat 

nějakou formu z nabízených zlevněných vstupů a díky tomu může docílit slevy 10-45%.  

Výpočet průměrných variabilních nákladu na zákazníka – je stanoven  

na základě ceny vodného a stočného, která je určena na 55,12 Kč/m3 včetně 10% DPH 

dostupné na www:<http://www.pvk.cz/clanek/cena-vody.html> a dále ceny za 

elektrickou energii dostupné na www:<http://www.pre.cz>, která činí přibližně 

5 Kč/1kWh. Předpokládejme, že jeden klient posilovny spotřebuje při následném 

sprchování maximálně 70 litrů vody (3,50 Kč) a 1,4 kWh (7 Kč) to je 10,50 Kč.  

V další části finanční analýzy bude věnována pozornost zpracování účetních 

výkazů a to hlavně výkazu peněžních toků a rozvahy. Podklady pro třetí účetní výkaz: 

Výkaz zisků a ztrát jsou uvedeny v předchozí části finanční analýzy.  

 
Hotovostní toky (cash-flow) 

3 060 000 Kč

480 000 Kč

1 404 000 Kč

1 800 000 Kč

6 744 000 Kč

Příjmy v zahajovacím roce provozu

Bar

Příjmy celkem 

Vstupné do posilovny, aerobního sálu a SPA centra 

Trenérská základna, masér, fyzioterapeut 

Solárium

 
Tab. č. 4.5.2.4. Příjmy v zahajovacím roce provozu 20

                                                 

20 Vlastní zpracování. 
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1 900 000 Kč

540 000 Kč

894 692,80 Kč

3 150 000 Kč

2 492 400 Kč

8 977 092,80 Kč

Provozní a správní výdaje (vč. nájemného) 

Výplaty mezd a záloh na odvody

Výdaje celkem

Výdaje v prvním roce provozu

Nákup dld. hmotného majetku a nehmotného majetku

Nákup zboží 

Splátky úvěru               

 

 Tab. č. 4.5.2.5. Výdaje v zahajovacím roce provozu 21 

Nedílnou součástí každé účetní jednotky musí být i zahajovací rozvaha, její 

hlavní členění je na aktiva a pasiva, jejichž konečné stavy se musejí rovnat. 

Zahajovací rozvaha 

AKTIVA CELKEM 4 900 000 Kč 

A. Dlouhodobý majetek celkem 4 300 000 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   200 000 Kč 

Software  200 000 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 100 000 Kč 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 100 000 Kč 

B. Krátkodobý majetek celkem 600 000 Kč 

Zásoby 540 000 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 60 000 Kč 
 
Tab. č. 4.5.2.6. Rozvaha, část aktiv 21

 
 

 
 
 
 

 

                                                 

21 Vlastní zpracování. 
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PASIVA CELKEM 4 900 000 Kč 

A. Vlastní zdroje celkem 1 900 000 Kč 

Jmění celkem 1 900 000 Kč 

Výsledek hospodaření 0 

Výsledek hospodaření minulých let 0 

B. Cizí zdroje 3 000 000 Kč 

Rezervy celkem 0 

Dlouhodobé závazky 3 000 000 Kč 

Krátkodobé závazky 0 

Tab. č. 4.5.2.7. Rozvaha, část pasiv 22

4.5.3 Závěrečná zhodnocení 

 

Vzhledem k tomu, že není v prvním roce provozu vytvořen žádný zisk, není 

vytvořen ani rezervní fond, který je jinak obligatorní součástí majetku společnosti  

s ručením omezeným a vytváří se z prvního čistého zisku, vykázaného v roční účetní 

závěrce společnosti. Může být tedy vytvořen jen prostřednictvím příplatků společníků 

nad hodnotu jejich vkladů. 

 

Při tomto druhu podnikatelské aktivity je zřejmé, že hlavním zdrojem objemu 

zisku budou tržby za prodej služeb. Po dobu splácení bankovního úvěru proto firma 

neuvažuje s mimořádnými výdaji. To hlavně díky financování marketingové kampaně 

hlavním sponzorem. Z přehledu předpokládaných finančních ukazatelů vyplývá, že 

společnost v prvním roce provozu nevytvoří dostatečné množství peněžních prostředků 

pro pokrytí nákladů a splátky úvěru. To z důvodu nově založené společnosti a v úplných 

začátcích malou informovaností občanů o své existenci. V dalších letech bude za 

podpory marketingové komunikace návštěvnost vyšší. Pro další rok provozu je 

                                                 

22 Vlastní zpracování. 
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uvažováno s nárůstem na jednu polovinu kapacity, tedy 150 návštěvníků za den. 

Následující graf ukazuje výsledky hospodaření z prvních dvou let provozu a následně 

při plném vytížení kapacity. 
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il.
 K

č

Výsledek hospodaření

 

Graf č. 4.5.3.1 Výsledek hospodaření 23

Z tohoto grafu je patrné, že nejnižší část příjmu bude vytvořena v prvních letech, 

ale v případě plně využité kapacity se jedná o velkou diferenciaci a tedy je zde stále 

značný příjmový potenciál. V přílohách číslo 12 a 13 je uvedena závěrečná rozvaha pro 

první a druhý rok fungování podniku. Dále je v příloze č. 14 uvedeno vyčíslení oprávek 

a způsob odepisování dlouhodobého majetku. 

 

                                                 

23 Vlastní zpracování. 

První rok -333 093
Druhý rok 2 105 307
Max.využití kapacit 7 063 707
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout sportovní centrum nejen pro širokou 

veřejnost, ale i pro občany s handicapem a umožnit tak kohezi mezi těmito dvěma 

skupinami. Dalším vytyčeným cílem bylo připravit unikátní a investorsky zajímavý 

podnikatelský plán. Dle analýz trhu, vnitřního a vnějšího prostředí a finančních 

propočtů byl sestaven podnikatelský záměr pro společnost Fit4all s. r. o..  

Druhá kapitola diplomové práce zobrazuje teoreticko-metodologické postupy při 

zpracovávání podnikatelských záměrů. V první části této kapitoly je pozornost 

zaměřena na samotné oddíly podnikatelského záměru. Jejich teoretické rozpracování 

a vysvětlení včetně uvedení požadavků na podnikatelský záměr. Druhá část se věnuje 

metodice podnikatelského záměru. Zde jsou nejprve uvedeny teoretické znalosti nutné 

pro vypracování marketingových analýz a strategií. Následuje finanční část, ve které 

jsou mimo teorie ekonomických ukazatelů uvedeny i možné zdroje financování 

podnikatelských aktivit. V závěru této kapitoly jsou uvedeny výkazy dle českých 

účetních předpisů a možnosti volby právnické subjektivity.  

Třetí kapitola je již částí praktickou. Jedná se o aplikační část, ve které jsou 

zpracovány analýzy a marketingové strategie potřebné pro další uvažování konkrétního 

podnikatelského plánování. Jsou zde vypracovány marketingové analýzy: analýza 

SWOT, marketingový mix, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a PEST analýza.  

Čtvrtá kapitola navazuje na předchozí aplikační část a sestavuje, na základě 

vyhodnocení informací získaných z analýz, podnikatelský plán. Ten je opět přehledně 

rozvrhnut, dle požadavků uvedených ve druhé kapitole, do čtyř částí. A sice na 

vyhodnocení analýzy trhu a uvedení marketingové strategie, sestavení organizačního 

řízení, umístění podnikatelské jednotky a finanční analýzou s hodnocením.  

Většina technických pokroků moderní doby je zaměřena na ulehčování 

a zrychlování pracovních úkonů. I zábavné aktivity dětí a dospívajících se změnily 

a stále více směřují k virtuální zábavě, či neosobnímu setkávání formou sociálních sítí 

na internetu. Příkladem je stále větší počet uživatelů sociální sítě Facebook, či 

virtuálního života Second-life. Všechny tyto aspekty vedou k degenerativním změnám 
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pohybového aparátu. Tím více nabývá na významu nutnost kompenzace tohoto 

životního stylu pohybovými aktivitami. Nabídka sportovních center je v dnešní době 

velice široká a pestrá. Předkládaný podnikatelský záměr se však orientuje na vytvoření 

soudržnosti mezi skupinou handicapovaných sportovců a veřejností. Tato hlavní 

myšlenka je v našich podmínkách ojedinělá. Celá diplomová práce se této problematice 

věnovala a předkládá tak ucelený podnikatelský plán pro realizaci sportovního centra 

Fit4all s. r. o..   

Na základě Lisabonské strategie je snaha o solidaritu, které by mohla přispět 

také koheze handicapovaných sportovců s těmi bez handicapu, čímž může být vytvoření 

sportovního centra tohoto typu investorsky velice zajímavé. Oba předem vytyčené cíle 

diplomové práce byly splněny. 

Předkládaná diplomová práce může sloužit jako podnikatelský záměr na 

realizaci bezbariérového sportovního centra. Dále jako podkladový materiál při jednání 

s potenciálním investorem. Popřípadě i jako inspirace pro současná sportovní centra, či 

jako teoretický základ pro sestavení podnikatelského záměru.  
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OR – Obchodní rejstřík 

HDP – hrubý domácí produkt 
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PPC - Pay per click 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

tis. – tisíc 

aj – a jiné 

resp. – respektive 

Obr. č. – obrázek číslo 

Tab. č. – tabulka číslo 
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