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1 Úvod 

 

Denně jsou zakládány nové podniky, různorodě zaměřené, ale také velké procento, 

hovoří se aţ o 80 procentech, v pěti letech zanikne. Tomuto dopadu je moţné předejít 

vypracováním kvalitního podnikatelského záměru. 

 

Podnikatelský záměr není vyuţíván jen pro začínající podnikatele s cílem zaloţení a 

prosazení se na trhu, ale hraje i velmi důleţitou roli pro rozvoj jiţ stávající firmy na trhu. 

Nutnou podmínkou pro zpracování kvalitního podnikatelského záměru je vymezení vize a 

znalost strategie a cílů, kterých má podnik dosáhnout. Podnikatelem však musí být kladen 

důraz na prostředí, ve kterém chce podnikat, musí zváţit veškeré nejistoty, které mohou jeho 

strategii a plány zásadně ovlivnit. Pokud chce podnikatel být úspěšným, musí pruţně reagovat 

na změny v podnikatelském prostředí, zejména na poţadavky zákazníků. 

 

 Na začátku kaţdého podnikání by měl být mimo jiné pečlivě sestavený podnikatelský 

záměr, který slouţí jako orientační mapa při zakládání a rozvíjení podniku. Podnikatelský 

záměr musí být chápán také jako nástroj pro prezentování plánů a vytyčených cílů 

zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům, investorům, věřitelům a ostatním 

zainteresovaným stranám.  

 

 Podstatnou částí při sestavování podnikatelského záměru je volba předmětu podnikání. 

Ten můţe být zvolen na základě analýz trhu a zájmu zákazníků, nalezením mezery na trhu 

nebo vymyšlením úplné novinky. Kaţdý úspěšný podnikatelský nápad je proto cenným 

bohatstvím společnosti. Soustřeďuje v sobě sílu, která umoţní společnosti porazit konkurenci, 

efektivněji vyuţít své disponibilní zdroje, zvýšit svou trţní hodnotu, stát se lákavým 

strategickým partnerem apod. K úspěšné realizaci podnikatelského záměru, je nutné cíleně 

alokovat disponibilní zdroje a zainteresovat odpovědné pracovníky. 
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Éra 21. století se vyznačuje dynamickým vývojem nejen podnikatelského prostředí, ale 

také změnami v ţivotním stylu. Lidé se pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí, na trhu 

je k dispozici široká škála produktů a sluţeb, které jsou v řadě případů homogenní, proto si 

zákazníci vybírají statky na základě svých preferencí a zkušeností. 

 

Fenoménem současnosti je zdravý ţivotní styl a s ním spojený pohyb. Tělesná kultura 

se týká širokého spektra lidí, od aktivních sportovců, přes rekreačně sportující aţ po pasivní 

konzumenty. Z hlediska společenského dění je sport svým postavením a funkcemi součástí 

společenského ţivota. Sport se podílí na uspokojování základních lidských potřeb, 

soustřeďuje na sebe pozornost a zájem širokých vrstev obyvatelstva. Ve vývoji lidstva došlo 

k propojení sportu, ţivotního stylu a rekonvalescence. Lidé se začali, ať uţ dobrovolně, či 

souhrou ţivotních okolností zajímat o rehabilitace. 

 

 Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro rehabilitační 

centrum včetně administrativního zaloţení podniku. Dílčím cílem je výběr vhodné právní 

formy podniku včetně postupných kroků vedoucích k zaloţení takto zaměřeného podniku. 

 

Diplomová práce je strukturována do dvou stěţejních částí, teoretického vymezení 

problematiky podnikatelského záměru a zaloţení podniku včetně jednotlivých metodik, a 

praktické aplikace, v níţ budou vyuţity vymezené metody a navrţen podnikatelský záměr pro 

rehabilitační centrum včetně analýzy vhodné formy podnikání a kroků vedoucích k zaloţení 

tohoto podniku. 
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2 Teoreticko-metodologická část 

 

Tato kapitola se zabývá vymezením specifického typu strategického dokumentu, a to 

podnikatelského záměru, který vychází z výsledků technicko-ekonomických studií projektů, 

investičního programu podniku a finančního plánu. Na základě teoretických podkladů bude 

vymezena charakteristika a struktura podnikatelského záměru včetně charakteristik 

jednotlivých právních forem a teoretického vymezení metodiky aplikované v praktické části 

této diplomové práce. 

 

2.1 Podnikatelský záměr 

 

Proces plánování je chápán jako důleţitý prvek v kaţdém podniku. Podnikatelský plán 

je sestavován při zahájení podnikatelské činnosti a také při rozvoji jiţ existující firmy. 

 

V plánování je obsaţena řada činností, které pomáhají podniku dosáhnout svých 

definovaných strategií a cílů. V zájmu podniku totiţ nejsou jen jeho současné aktivity, ale 

musí uvaţovat jiţ o svých budoucích záměrech a rozvoji. Musí být schopen předpovědět, zda 

jeho strategie dokáţe na trhu obstát. Síla zákazníků, konkurence a dodavatelů, jsou důleţitým 

faktorem, který dokáţe ovlivnit rozvoj podniku.  

 

Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává 

představy podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných výsledcích, 

je podnikatelský záměr, často označovaný anglickým termínem “business plan”. 

Podnikatelský záměr je výrazem podnikatelské strategie volby. Definuje a kvantifikuje 

podnikatelské cíle a prostředky k jejich dosaţení, představuje implementaci strategie. 

Podnikatelský záměr je taktickým plánem činnosti a současně prostředkem získávání 

potřebného kapitálu. Z toho vyplývají dvě základní úlohy podnikatelského plánu, a to úloha 
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externí, kdy podnikatelský plán vystupuje jako nástroj komunikace s vnějším prostředím, 

především potenciálními investory či věřiteli, resp. bankami, a úloha interní, kdy plní úlohu 

nástroje plánování, resp. řízení podniku.
1
 

 

2.1.1 Úloha podnikatelského záměru 

 

Pro zajištění správného zahájení a následného rozvoje podniku je nutné definovat 

poslání a vizi podniku, včetně stanovení strategie a cílů podniku. Podnikatelský záměr je 

významným strategickým dokumentem, který definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a 

strategii vhodnou k jejich dosaţení.  Je také vyústěním zájmů podnikatelského subjektu 

a vzniká na základě vnitřních potřeb managementu, potaţmo vlastníků u malých a středních 

podniků, ovlivňovat budoucí vývoj podniku. Podnikatelský záměr je součástí podnikatelského 

plánu, který plní základní funkci při řízení podniku. V praxi jsou pojmy podnikatelský záměr 

a plán povaţovány za synonyma, stejně jako zaţitý pojem business plan.  Podnikatelský plán 

plní obvykle dvě základní úlohy, a to interní a externí. 

 

Interní role vyplývá z pojetí podnikatelského záměru jako strategického dokumentu 

důleţitého pro řízení podniku. Je tedy pojímán jako plánovací nástroj pro řízení jednotlivých 

aktivit. Jednotlivé součásti záměru, týkající se podnikových činností jako je  produkce, lidské 

zdroje, financování jsou vzájemně sledovány a skloubeny do komplexního podnikatelského 

plánu. Druhou interní úlohou podnikatelského plánu je kontrola. Na začátku podnikání je 

sestaven podnikatelský záměr s vymezením jednotlivých poloţek, které jsou na konci roku, 

popřípadě v průběhu roku, znovu přeměřeny a tyto hodnoty plán a skutečnost jsou srovnány. 

Z tohoto srovnání je zřejmé, zda bylo plánovaných hodnot dosaţeno, nebo došlo k nějakým 

odchylkám. 

 

 

                                                 
1
 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. vyd. C. H. Beck Praha, 2002. ISBN 80-7179-736-7. 
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Externí úloha spočívá v chápání podnikatelského záměru jako dokumentu slouţícímu 

mimo podnikové účely, tedy jako prostředek pro vnější komunikaci s podnikatelským 

prostředím. Zejména v případě potřeby cizího kapitálu, ať uţ pro zaloţení, rozvoj či zvýšení 

kapitálu podniku, jsou vyhledávání potenciální investoři, kteří by měli být na základě 

podnikatelského záměru přesvědčeni o vhodnosti, výhodnosti a návratnosti jejich investice. 

 

Podnikatelské záměry bývají předkládány mimo podnik s cílem najít poskytovatele 

finančního kapitálu, lidského kapitálu, popř. know how. Za poskytovatele finančního kapitálu 

jsou povaţovány banky, investiční společnosti, státní instituce či soukromé osoby.                 

V posledních letech nabývají na významu také business angels, poskytovatelé rizikového 

kapitálu pro zahájení nebo rozvoj podnikatelské činnosti, kteří ale také mohou poskytovat 

lidský kapitál ve formě know how a kontaktů.   

 

Podnikatelské záměry se stávají formou komunikace, kdy stěţejní úlohou je přesvědčit 

potenciálního investora o přednostech podnikání, vymezují specifikum podnikatelské 

činnosti, zejména konkurenční výhodu podniku, s cílem vyzdviţení výhodnosti a návratnosti 

investice. Potenciální zájemci hledají nejdříve v resumé podnikatelského záměru, poté v 

dílčích částech, informace o konkurenčnosti podnikatelské činnosti – zejména z hlediska 

organizačního zastoupení, o očekávaném úspěchu a s ním spojeným rizikem. V rámci této 

úlohy hraje kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr významnou roli. 

 

Podnikatelský záměr je důleţitým dokumentem konkretizujícím jednotlivé činnosti 

podnikání nejen při zaloţení, rozvoji, ale také v případech, kdy se jedná o kapitálové posílení 

podniku. Podnikatelský záměr obsahuje informace o vývoji podniku od jeho zaloţení, o 

strategických cílech podnikání včetně plánovaných aktivit a jejich očekávaných účincích na 

vývoj základních ukazatelů výnosnosti podniku, o předpokládaných potřebách a alokacích 

zdrojů, analýze a predikci vývoje na daném trhu, vzdělání a zkušenostech manaţerů podniku.
2
  

                                                 
2
 SYNEK, M. Nauka o podniku. Praha: VŠE Praha, 1996. 383s. ISBN 80-7079-992-7. 
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2.1.2 Zásady zpracování podnikatelského záměru 

 

Existují tři hlavní důvody pro existenci písemné podoby podnikatelského záměru:  

1. Proces sestavení podnikatelského plánu zaznamenává nápady, které podnikatel měl na 

začátku svého podnikání, tyto ideje přijal a zaujal k nim objektivní, kritický postoj bez 

emocí.  

2. Podnikatelský plán ve své konečné podobě je operačním nástrojem, který pokud je 

vhodně a právně vyuţíván, pomáhá efektivně řídit podnik.   

3. Prostřednictvím podnikatelského záměru jsou sdělovány záměry podnikatele ostatním 

jedincům, kteří se na naplňování cílů podniku budou podílet. Úplný podnikatelský 

záměr představuje základ pro sestavení návrhu financování podniku.
2
  

 

Podnikatelské záměry jsou obvykle sloţeny z tří stěţejních částí:  

 z popisné části, kde jsou uvedeny souvislosti, předpoklady a plánované aktivity,  

 z numerické části, která dokumentuje účinek předpokladů a aktivit na počet zaměstnanců 

podniku, obrat, investice, likviditu a zisky, 

 z přílohové části, kde jsou obsaţena schémata, studie trhu, tabulky s podrobnými 

výpočty, smlouvy a další důleţité podklady. 
3
 

 

Při zpracovávání podnikatelského záměru by se měly dodrţovat obecně platné zásady. 

Jejich smyslem je zejména ukázat směr, jakým podnikatelský záměr formulovat a zvýšit tak 

jeho rating v očích osob mimo podnik. Z tohoto důvodu je vhodné, aby podnikatelský záměr 

byl:  

 srozumitelný, protoţe osoba, která bude číst podnikatelský záměr, můţe ať vědomě či 

podvědomě přemýšlet nad něčím jiným a posuzovat tak podnikatele podle způsobu, jak 

se vyjadřuje. Proto je vhodné vyjadřovat se jednoduše, nesnaţit se prezentovat příliš 

                                                 
3
 BANGS, D. H. ml. Průvodce podnikatelským plánováním. Přel. H. Toušová. 1. vyd. Praha: Pragma, 1996. 231 

s. ISBN 80-7205-047-8. 
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mnoho myšlenek v jedné větě a kde je to ku prospěchu věci, je dobré pro přehlednost 

sestavit tabulku.  

 logický, jelikoţ skutečnost a nápady, které podnikatel předkládá, budou snadněji 

pochopitelné a budou mít silnější účinek, pokud budou následovat za sebou v logické 

návaznosti. Odstavce by na sebe měly navazovat a to, co je napsáno v jednom odstavci, 

by mělo být v souladu s tím, co je napsáno jinde.  

 pravdivý a reálný – pravdivost uváděných údajů a reálnost podnikatelského záměru by 

měla být samozřejmostí.  

 uváţeně stručný – myšlenky či závěry obsaţené v záměru by měly být uvedeny stručně, 

ovšem ne na úkor postiţení základních faktů.  

 a respektoval rizika – podnikatelský záměr je o budoucnosti. Pro řadu podnikatelů je jiţ 

obtíţné dobře se orientovat v současné chaotické realitě a předvídat budoucí vývoj je 

ještě těţší. Respektování rizik, identifikace rizik, popř. variantnost navrhovaných řešení                

v kritických momentech budoucího vývoje zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského 

záměru.  

 

Podnikatelský záměr by měl být dle Součka: 

 stručný, přehledný, 

 jednoduchý, 

 demonstrovat výhody produktu pro uţivatele (zákazníka), 

 orientovat se na budoucnost, 

 být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu, 

 nebýt příliš pesimistický, 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

 upozornit na konkurenční výhody, na silné stránky a na kompetenci manaţerského 

týmu, 

 prokázat schopnost podniku hradit úroky a splátky, 
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 být zpracován kvalitně i po formální stránce.
4
 

 

2.1.3 Podnikové plánování 

Podnikové plánování je proces rozvoje podniku jako celku, záměr však musí být 

doveden i do jeho jednotlivých funkčních oblastí, funkční struktura plánování představuje 

obsahovou sloţku plánování. Vychází z jednotlivých činností podniku, které jsou výsledkem 

dělby práce uplatněné v podniku. Pro kvalitní zpracování a realizaci podnikatelského záměru 

je důleţité zvládnout všechny principy strategického myšlení, protoţe jejich dodrţování můţe 

zabránit strategickým překvapením. 

 

Mezi základní principy strategického myšlení patří: 

 princip tvůrčího myšlení, 

 princip myšlení v čase, 

 princip permanentnosti, 

 princip koncentrace, 

 princip myšlení ve variantách, 

 princip celosvětového systémového přístupu, 

 princip interdisciplinárního myšlení, 

 princip orientace na špičkové výsledky,  

 princip vědomí práce s rizikem, 

 princip etiky myšlení.
5
 

 

 

 

                                                 
4
 FOTR, J.; SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 

356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
5
 SOUČEK, Z.; MAREK, J. Strategie úspěšného podniku. Ostrava: Montanex, 1998. 180s. ISBN 80-85780-93-3. 
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 Princip tvůrčího způsobu myšlení 

Patří k nejcharakterističtějším rysům strategického myšlení. Přináší nové, 

netradiční náměty, myšlenky, řešení a uplatňuje zcela nové, originální revoluční 

myšlenky. Proces tvůrčího myšlení se rozděluje do šesti hlavních kroků: 

- nalezení problému, 

- přesná formulace problému, 

- zrání problému spočívající v určitém odhadu řešení dané problematiky, 

- podrobné řešení a jeho zhodnocení, 

- realizace přijatého řešení, 

- zhodnocení výsledků. 

 

 Princip myšlení ve variantách 

Myšlení ve variantách patří k nejdůleţitějším a nejvýraznějším rysům strategického 

myšlení. Vyplývá to především z nejistoty budoucích procesů, které ovlivňují strategii 

podniku, protoţe kaţdá strategie je zaloţena na řadě hypotéz a zákonitě obsahuje prvky 

neurčitostí. Přitom nejistota roste s délkou strategického období, to je období, pro které se 

strategie zpracovává. 

 

Variantnost řešení je usnadněna tím, ţe zde existuje méně omezení, vyplývajících 

z jiţ vytvořených materiálových, pracovních, kapacitních, lidských, finančních a jiných 

zdrojů, neţ je při operativním a taktickém řízení. Strategie je méně determinována 

současným stavem podniku a dosaţení určitého cíle lze dosáhnout různými způsoby. 

Varianty řešení na sebe musí navazovat, musí být kompatibilní. To znamená, ţe zde 

existuje takový vztah mezi jednotlivými variantami, který umoţní přechod mezi 

variantami bez obtíţně překonatelných problémů. Základem kompatibility je skutečnost, 

ţe všechny varianty strategie předpokládají: 

- vyuţití téhoţ výrobního zařízení, 

- vyuţití téţe základní kvalifikace pracovníků, 



12 

 

- zaměření produkce na rozdílné segmenty zákazníků. 

 

Kompatibilita strategie vytváří základ flexibility strategie (pruţnosti). Pruţná strategie 

je taková, která umoţňuje plánovitě, rychle, efektivně a účinně reagovat na změny faktorů 

ovlivňujících strategii. 

 

 Princip permanentnosti 

Tvorba a upřesňování strategie nikdy nekončí, neboť strategický proces je ovlivňován 

těmito vlivy: 

- změnami v okolí podniku, 

- vzájemnou návazností jednotlivých strategických operací, 

- neustálým přílivem informací a faktorů, které strategii ovlivňují, 

- změnami uvnitř podniku. 

Proto sestavení strategie nikdy nekončí, neprobíhá v uzavřeném cyklu, ale cyklus  

probíhá permanentně v důsledku zpřesňování a doplňování strategie. 

 

 Princip koncentrace 

Zásadní je určit důleţitost jednotlivých kroků a soustředit pozornost na omezený okruh 

nejzávaţnějších problémů. 

 

 Princip myšlení v čase 

Strategie se vztahuje k relativně dlouhému období, coţ znamená, ţe hledisko času má 

při strategickém řízení mimořádný význam. Čas ve strategickém řízení vyjadřuje tyto aspekty: 

- nutnost řešit problémy z hlediska budoucnosti, 
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- nutnost úspory času, 

- synchronizaci strategických operací, 

- změny vztahů v průběhu času. 

Platí zde zásada Iacocca, ţe „schopnost soustředit se a umění vyuţít času je to hlavní, 

co potřebujete, abyste měli úspěch v podnikání“.
6
 

 

 Princip celosvětového systémového přístupu 

V tomto principu jsou všechny jevy chápány komplexně v jejich vnitřních i vnějších 

souvislostech a jejich hodnocení musí být provedeno  ze všech moţných aspektů. Úkolem 

tohoto principu je: 

- sladění jednotlivých činností podniku, tak aby bylo dosaţeno maximálního 

souhrnného efektu, 

- zabezpečení systémového myšlení nejen v horizontální poloze u top-

managementu, ale i ve vertikálních vazbách - u operativního a středního 

managementu, 

- vědomí, ţe vnější vlivy působí na efektivnost a racionalitu podniku, 

- optimální fungování vnitřních struktur podniku, to je správný přístup 

k vnitřním vazbám a vztahům. 

 

Tento princip musí respektovat následující tendence současného vývoje: 

- internacionalizace, 

- intelektualizace, 

- informatizace, 

- akcelerace, 

- elasticizace, 

- ekologizace, 

                                                 
6
 Lednický, V.  Strategický management. 1. vyd. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000. 179 stran. ISBN 

80-7048-019-x. 
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- humanizace, 

- intenzifikace. 

 

 Princip interdisciplinárního myšlení 

Interdisciplinární přístup přispívá k překonání jednostranných názorů i přístupů a ve 

svém praktickém důsledku se stává nutností týmové práce na zpracování strategie. 

 

Při sestavování strategie jsou vyuţívány poznatky a metody různých oborů a vědních 

disciplín. Vzájemná konfrontace myšlenek, rozdílnost přístupů, vyuţívání poznatků a metod 

práce jednoho oboru v oboru jiném umoţní vznik nových, kvalitních a efektivních námětů. 

 

 Princip zpětnovazebního myšlení 

Při strategickém řízení se uplatňují zpětné vazby a jejich nerespektování by mohlo vést 

k chybám. Je důleţité reagovat nejen na vlivy, jimiţ okolí působí na podnik, ale i na změny, 

které činnost podniku ve vnějším prostředí vytvoří. Strategii tedy nelze vytvořit jednorázově a 

povaţovat jednotlivé fáze za uzavřené, ale je nutné zajistit konfrontaci výsledků fáze 

ukončené s cíli a s prostředky fáze následující. 

 

 Princip agregovaného myšlení 

Při tvorbě strategie je důleţité sledovat problém jako celek a nesnaţit se ho vyjadřovat 

v detailním provedení. Jednotlivé detaily by se měly brát v úvahu jen tehdy, ovlivňují li 

celkové chování podniku a úspěch jeho strategie. 
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 Princip orientace na špičkové výsledky 

Kaţdá strategie má vést k dosahování špičkových výsledků, coţ jí zajišťuje úspěch. 

Platí tyto zásady: 

- výrobky musí mít vysokou racionalitu - vedle vysokých uţitných hodnot zde 

musí být úměrně vynaloţené náklady, respektování ekologických zásad cestou 

recyklace, 

- dosaţení špičkové úrovně není otázkou vysokých objemů výroby, ale určitými 

parametry výrobku - kvalita, originálnost, 

- nutno se orientovat na praktickém vyuţití nových myšlenek, neboť výsledek je 

dán vyuţitím v praxi a nikoliv vznikem nové myšlenky. 

 

 Princip exaktního a intuitivního myšlení 

Strategické řízení se dlouhou dobu opíralo jen o intuici, zkušenost a profesionální cit. 

Teprve později k tomu byly přidány ekonomicko-matematické a statistické metody. Jejich 

vzájemná syntéza umoţňuje tvořivé myšlení a podíl intuitivního a exaktního přístupu se liší u 

jednotlivých strategií. S vyuţitím exaktních metod souvisí i vyuţívání počítačů v těchto 2 

oblastech: 

- oblast tvorby informační základny, 

- oblast provádění sloţitých výpočetních operací potřebných k řešení úloh 

souvisejících se strategickým řízením. 

 

 Princip etiky myšlení 

Strategie musí být zaměřena na dvě oblasti etických přístupů:  

1. oblast zákazníka, 

- solidnost firmy, 

- spolehlivost, 
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- důslednost apod. 

2. vztah k pracovníkům firmy 

- jejich vyuţití, 

- správná motivace, 

- dobré pracovní klima. 

 

 Princip vědomí práce s rizikem 

Riziko spojené s úspěchem strategie je velké. Udává se, ţe jen 2 % nápadů se prosadí, 

přičemţ v řadě oblastí je riziko nepoměrně vyšší. Proto zde platí: 

- vyhlídky na úspěch rostou se zvyšujícím se počtem pokusů a iniciativ, 

- nutnost rozdělovat zdroje na více i méně riskantní projekty, 

- směřovat své produkty do různých teritorií a soustředit se na různé segmenty 

trhu. 

 

2.1.4 Obsah podnikatelského záměru 

 

Podnikatelský záměr je psaný dokument o budoucnosti firmy. Jeho sestavení 

předcházejí analýzy vnějšího a vnitřního okolí. Jelikoţ slouţí ve většině případů k externím 

účelům, např. ţádost o úvěr, získání investora pro daný projekt, měl by být proto psán 

pravdivě a srozumitelně. Svá tvrzení by měl podnikatel dokázat podloţit. Také by neměl být 

příliš dlouhý, měl by obsahovat jen ty nejzákladnější informace o daném projektu. Měl by 

zájemce upoutat. Rozsah podnikatelského záměru je v literaturách uváděn orientačně, měl by 

se pohybovat okolo 40 stran.  
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Obsah jednotlivých podnikatelských záměrů se liší, je způsoben existencí různorodostí 

podniků, které na trhu působí. 

 

Podnikatelský záměr je koncepce podniku v písemné podobě. Obsahuje mj.:  

 Cíle a strategie podniku.  

 Podnikatelský záměr a jeho přednosti.  

 Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů.  

 Další kroky budování podniku.  

 Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování.  

 

Těţištěm podnikatelského záměru jsou přitom kvalitativní vyjádření k perspektivě 

podniku a k jeho rozvojovým moţnostem, ale také očekávaným rizikům.
7
 

 

2.1.5 Struktura podnikatelského plánu  

 

Podnikatelský záměr musí obsahovat poslání firmy, dlouhodobé a krátkodobé cíle 

firmy a strategie směřující k jejich dosaţení. Popisuje nabízené výrobky a sluţby, 

konkurenční výrobky a jejich postavení na trhu, potenciál trhu, strategie vstupu na trh, 

výrobu, management a organizaci, finanční situaci, rizika aj.
8
 

 

Na trhu působí řada firem, a to jak z hlediska velikosti, odvětví, právní formy, způsobu 

řízení apod. Proto není moţné doporučit či dokonce nařídit pevnou strukturu podnikatelského 

plánu, která by vyhovovala všem firmám. Existují ovšem některé části plánu, které by se v něm 

                                                 
7
  Podnikatelský plán pro úspěšný start [online]. 2003. [cit. 2007-03-10]. Dostupné z www:  

<http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1166.> 

8
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005.  ISBN 

80-247-1069-2. 

http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=1166
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měly vyskytovat bez ohledu na to, o jakou konkrétní firmu se jedná. Podnikatelský plán by měl 

mít dle Fotra tuto strukturu: 

 realizační resumé, 

 charakteristika podniku a jejich cílů, 

 organizace řízení a manaţerský tým, 

 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

 shrnutí a závěry, 

 přílohy. 

 

Realizační resumé je chápáno jako se o komplexní informace o tom, co je na 

následujících stránkách popsáno podrobněji. Po přečtení exekutivního souhrnu by se měla ve 

čtenáři vzbudit zvědavost a zájem přečíst si i zbytek záměru a zabývat se podrobnostmi. 

Rozsah realizačního resumé závisí na charakteru informací obsaţených v záměru a na výši 

potřebného kapitálu, maximální rozpětí jsou 3 strojové stránky. Tento stručný souhrn je první 

částí podnikatelského záměru, který se však zpracovává aţ po provedených technicko-

ekonomických studiích jako poslední část. 

 

Realizační resumé by mělo obsahovat: 

 název a adresa, číslo telefonu a faxu kontaktní osoby, 

 charakteristika produktu, resp. sluţby (specifické vlastnosti a přednosti vzhledem ke 

konkurenci), 

 popis trhů, distribučních cest, 

 strategické zaměření podniku na období příštích tří aţ pěti let, 

 zhodnocení manaţerských zkušeností a kvality klíčových pracovníků podniku, 

 finanční aspekty (odhad zisku, velikost potřebného kapitálu, účel jeho pouţití, 

očekávaný roční výnos pro poskytovatele kapitálu). 
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Charakteristika podniku a jejich cílů postihuje jak minulost, současnost tak i 

budoucnost z hlediska základních podnikatelských cílů a strategií jejich dosaţení. Tato část 

by měla obsahovat: 

 historii podniku (pokud existuje), 

 důleţité charakteristiky produktů (sluţeb) – výzkum, vývoj, doba ţivotnosti, uţivatelé, 

výhody uplatnění, aj., 

 sledované cíle (strategické cíle, specifické cíle), 

 výsledky podnikatelské činnosti. 

 

Charakteristiky produktů či služeb v jejich současné fázi (výzkumu a vývoje či jiţ 

uvedení na trh) a dobu ţivotnosti, kdo je či bude jejich uţivatelem a jaké výhody mu budou z 

uplatnění těchto produktů či sluţeb 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 sluţeb (vlastnictví patentů aj.), jaké nové 

produkty či sluţby připravuje konkurence, jedinečné rysy strategie výroby, distribuce a 

marketingu. 

 

Organizace řízení a manažerský tým má za cíl prokázat, ţe firma disponuje 

vyváţeným manaţerským týmem a dostatečnými kompetencemi v oblasti finanční, 

marketingové, technické. Kvalita řízení je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které 

poskytovatelé kapitálu zvaţují, a často je jedním z prvních aspektů, které posuzují. Často se 

prvotřídní manaţerský tým nadřazuje nad prvotřídním produktem. Tato kapitola by měla 

zahrnovat: 

 organizační schéma (vymezení pravomocí, odpovědnosti), 

 charakteristika klíčových vedoucích pracovníků (role, věk, zkušenosti, dosaţené 

výsledky, přínosy pro podnik), 

 politika odměňování (platová úroveň, hmotná zainteresovanost, …) 

 vymezení dlouhodobých záměrů a cílů, 

 stanovení klíčových řídících pozicí,  
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 základní přístup k řízení podniku. 

 

Personální sloţení bývá stěţejním klíčem pro rozhodnutí, zda záměr podpořit. 

Podnikatelský záměr by měl naznačit, kolik zaměstnanců na plný a kolik na částečný úvazek 

bude potřeba k zahájení podnikání a zda se tyto počty budou časem zvyšovat. Měly by v něm 

být uvedeny také kvalifikační poţadavky, předpokládaná výše mezd a poţadovaná školení a 

zácviky. U některých projektů můţe tato část ukázat, jak budou v jednotlivých etapách 

rozvoje podniku počty zaměstnanců růst.
9
 

 

Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu je část 

záměru, která vyţaduje z hlediska zpracování zvláštní pozornost a klade důraz na odborné 

znalosti z různých oborů. 

 

Shrnuje základní výsledky a závěry technicko-ekonomické studie: 

 výrobní program, 

 analýza trhu a trţní konkurence, 

 marketingová strategie, 

 velikost výrobní jednotky, technologie, výrobní zařízení, základní materiály, 

 umístění výrobní jednotky, 

 pracovní síly, 

 finančně-ekonomická analýza a finanční plány, 

 analýza rizika projektu. 

 

Součástí technicko-ekonomické studie je rozpočet potřeby startovního kapitálu. 

Jedním z úskalí zahájení podnikání je fakt, ţe při zahájení podnikatelské činnosti náklady 

                                                 

1) 
9
 HINGSTON, P. Začněte podnikat. Přel. J. Langmajer. 1. vyd. Praha: Euromedia Group – Kniţní klub, 

2002. 192 s. ISBN 80-242-0838-5. 
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podstatně převyšují výnosy. Vykazování ztráty při zahájení podnikání tedy není nic 

neobvyklého. Ztrátu je ale nutné řídit a financovat. Důleţitý je přesný odhad potřeb 

finančních prostředků a zajištění potřebné výše zdrojů financování.   

 

Propočet potřebné výše finančních prostředků nutných k zahájení činnosti je moţné 

rozdělit do následujících skupin:  

• Finanční prostředky nutné k zaloţení podniku  

Zaloţení podniku vyţaduje vynaloţení nezbytných finančních prostředků, jako je 

sloţení základního kapitálu, poplatky za vydání ţivnostenských listů, poplatky za výpis z 

rejstříku trestů, ověření listin, popř. za zápis do obchodního rejstříku apod. Dále to mohou být 

náklady, které sice nejsou nezbytné, ale řada podnikatelů je realizuje, je to např. návrh loga 

společnosti, razítka, webové stránky, informační materiály.  

 

• Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  

Patří sem nákup pozemků, budov, technického vybavení, administrativního 

zabezpečení podnikání apod. Dobré je také uvést způsob pořízení tohoto majetku – zda je 

nakoupí, pronajme, případně si pořídí na leasing apod.  

 

• Finanční prostředky vloţené do nákupu tzv. oběţného majetku  

Určení výše oběţného majetku – potřebného mnoţství surovin a materiálů, resp. zásob 

zboţí, je sloţitější. Faktorů ovlivňujících tento propočet je celá řada – podíl, jakým suroviny, 

materiály či zakoupené zboţí vstupují do finálního produktu či sluţby, doba, za kterou jsou 

produkty či sluţby zákazníkem zaplaceny či doba, po kterou jsou vázány ve výrobě či 

skladech.  

 

 



22 

 

• Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti  

Jde o financování provozní činnosti do doby, neţ bude zabezpečeno financování z 

trţeb. Jedná se o profinancování provozních nákladů – mezd zaměstnanců, nákladů na 

energie, vodu, telekomunikační sluţby, dopravu, běţnou údrţbu apod. U začínajících firem 

jsou to také úvodní provozní náklady jako hygienická měření, proškolení pracovníků z 

bezpečnostní práce a poţární ochrany, úhrady pojištění. Nezanedbatelnou poloţku mohou 

činit také náklady na propagaci. 

 

Shrnutí a závěry 

Patří sem shrnutí základních aspektů a časový plán realizace projektu: 

 celkové strategické zaměření projektu (včetně koordinace), 

 zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu (zvláštní pozornost věnovat přínosu 

manaţerského týmu), 

 uvedení jedinečných rysů podniku, 

 stanovení poţadavků na kapitálové zajištění projektu, 

 procentní podílů vlastnictví podniku v rukou jejich zakladatelů. 

 

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

rejstříku, ţivotopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky 

průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a 

ztrát, rozvahu a peněţní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, propočty kritických bodů, 

reference významných osobností aj. 

 

2.2 Založení podniku 

 

V této kapitole budou popsány jednotlivé právní formy, které připadají v úvahu 

z hlediska zacílení této diplomové práce. 
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2.2.1 Charakteristika jednotlivých právních forem  

 

Někdo podniká celý ţivot jako ţivnostník, jiný naopak přemýšlí o zaloţení právnické 

osoby. Takovou alternativu mu poradil jeho daňový poradce. Je však skutečně podnikání 

prostřednictvím právnické osoby výhodnější? 

 

Podnikat je moţno buď individuálně, nebo kolektivně. Velmi zjednodušeně by se dalo 

napsat, ţe pro individuální podnikání je nejvhodnější forma „fyzická osoba – podnikatel“ a 

pro společné podnikání se nejlépe hodí jakákoli forma osoby právnické. V tomto příliš 

zjednodušeném pohledu je nezbytně nutné najít dvě podstatné výjimky.  

 

Sdruţení umoţní společně podnikat fyzickým osobám a nemá status právnické osoby. 

Dvě či více fyzických osob se můţe sdruţit ve formě sdruţení fyzických osob a mohou 

podnikat společně bez nutnosti zakládat právnickou osobu. Na druhé straně je ovšem nutné 

přijmout fakt, ţe sdruţení fyzických osob není příliš dobře právně ošetřeno. Z toho důvodu 

není příliš v oblibě. Druhou alternativou je individuální podnikání prostřednictvím právnické 

osoby. Zde se jedná o jednu z moţností jednotlivce si vybrat jednu z forem kapitálových 

společností a v nich být jediným společníkem nebo akcionářem.  

 

Zahájení podnikání v případě fyzické osoby je nesrovnatelně méně náročné z hlediska 

administrativy, zřizovacích nákladů a základního kapitálu. Fyzická osoba se na rozdíl od 

všech typů právnických osob nezapisuje do obchodního rejstříku a s tímto faktem odpadají 

nejen některé administrativní procesy, nýbrţ i poměrně vysoké administrativní náklady. 

Samozřejmě musíme rovněţ zohlednit výši vkladů prostředků do podnikání, minimální 

základní kapitál je u společnosti s ručením omezeným 200 000 Kč a u akciové společnosti 

dokonce aţ 2 000 000 Kč, v případě, ţe nedochází k emisi akcií.  
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Kaţdý z těchto subjektů musí vést formu evidence slouţící ke zjištění daňové 

povinnosti poplatníka. Podstatná skupina fyzických osob má moţnost vést takzvanou 

daňovou evidenci. Tuto formu evidence nemohou vést pouze fyzické osoby, jejichţ obrat 

překročil 15 000 000 Kč za předchozí účetní období nebo ty, které jsou zapsány v obchodním 

rejstříku. Existují i další legislativní vymezení, která definují, kdo musí vést účetnictví. 

Daňová evidence sama o sobě je pouze zaznamenávání příjmů a výdajů a moţno tvrdit, ţe ji 

je schopen vést kaţdý ţivnostník sám. V podstatě se jedná pouze o jednoduchou formu 

evidence skutečných příjmů a výdajů, coţ má samo o sobě pro poplatníky výhody. V první 

řadě jde o výhodu v oblasti zásob, neboť u daňové evidence se peněţní výdaj spojený 

s nákupem stává ihned poloţkou sniţující základ daně. Jinak je tomu v účetnictví, tam se 

výdaj spojený se zásobami stává daňově účinným aţ při jejich prodeji. Velmi podobnou 

výhodu nalezneme i u pohledávek. Zjednodušeně řečeno účetnictví pracuje na principu 

časové souvislosti mezi náklady a výnosy, zatímco daňová evidence sleduje pouze skutečné 

finanční toky.  

 

2.2.1.1 Živnostenské podnikání 

 

Ţivností se rozumí soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených 

ţivnostenským zákonem. Ţivností není restaurování kulturních památek, činnost lékárníků, 

stomatologů, advokátů, notářů, činnost bank, pojišťoven, burz, pořádaní loterií, hornická 

činnost, zemědělství, námořní doprava, výzkum, výroba a distribuce léčiv, provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, výchova a vzdělávání ve školách, nakládaní s vysoce 

nebezpečnými látkami.
10

 

 

Ţivnosti jsou rozděleny podle druhu činnosti na ţivnosti obchodní, výrobní a ţivnosti 

na poskytování sluţeb (taxisluţba, manikúra). Podle vzniku provozované ţivnosti, se dělí na 

ţivnosti ohlašovací, které je moţno dále rozdělit na řemeslné, vázané a volné, a ţivnosti 
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koncesované. Podnikat u ohlašovací ţivnosti moţno na základě ţivnostenského listu. 

Podnikatel můţe začít podnikat uţ dnem ohlášení ţivnosti, to znamená, ţe nemusí čekat, neţ 

ţivnostenský úřad vydá ţivnostenský list a předá ho ţivnostníkovi. Pokud jsou splněny 

všechny podmínky, je tento list vydán vţdy.  

 

Podnikatel musí splňovat šest základních podmínek pro podnikání. Mezi ně patří 

bezúhonnost, kterou prokáţe výpisem z trestného rejstříku, musí mít minimálně 18 let, je 

způsobilý k právním úkonům, předloţil doklad o tom, ţe jako fyzická osoba nemá daňové 

nedoplatky vůči státu, splňuje zvláštní podmínky provozování ţivnosti a popřípadě podmínky 

pro provozování ţivnosti průmyslovým způsobem.  

 

U koncesované ţivnosti lze podnikat na základě koncesní listiny. Podnikatel můţe 

začít podnikat teprve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Tato koncese 

můţe i nemusí být vydána a to i bez udání důvodu.  

 

Ţivnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby (výmazem 

z obchodního rejstříku), uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou, dále 

rozhodnutím ţivnostenského úřadu o zrušení ţivnostenského oprávnění, a to při závaţném 

porušení podmínek pro udělení koncese nebo ţivnostenského zákona, nebo na návrh příslušné 

správy sociálního zabezpečení. Ţivnost zaniká také, kdyţ není provozována déle neţ 4 roky,  

a pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde mu bylo nařízeno odstranění závady 

(kontrolním orgánem) a tyto závady ani v určeném termínu podnikatel neodstranil.  

 

2.2.1.2 Obchodní společnosti 

 

Obchodní společnost je právnická osoba, zaloţená za účelem podnikání, jejímiţ 

zakladateli a společníky mohou být fyzické i právnické osoby. Obchodní společnosti vznikají 
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dnem zápisu společnosti do Obchodního rejstříku. Vzniku společnosti předchází zaloţení 

společnosti formou Společenské smlouvy, popř. Zakladatelské listiny, která obsahuje 

obchodní jméno a druh společnosti, dále sídlo společnosti, předmět podnikání, jména a 

bydliště společníků, způsob rozdělování zisku a podílení na ztrátách. Základní kapitál 

obchodní společnosti tvoří souhrn vkladů společníků. Vklad společníka můţe mít formu 

peněz, nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (dopravní prostředky, budovy, poznatky, 

pozemky, …).
11

  

 

Zaloţení společnosti upravuje ustanovení § 57 obchodního zákoníku s tím, ţe 

nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá se společnost 

společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být 

úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská 

smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. V případě jediného 

zakladatele se zakládá společnost zakladatelskou listinou (prohlášením zakladatele o zaloţení 

společnosti) vyhotovenou ve formě notářského zápisu. 

 

Vznik společnosti upravuje ustanovení § 62 obchodního zákoníku. Společnost vzniká 

dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního 

rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení společnosti. 

 

Obrázek 1 Založení a vznik společnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Zaloţení a vznik společnosti jsou tedy dva zcela odlišné pojmy, jejichţ rozlišení je 

důleţité z mnoha důvodů. 

a) Zaloţením společnosti nevzniká subjekt práva 

b) Právní subjektivitu získává společnost aţ dnem svého vzniku 

c) Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán. 

 

2.2.1.3 Veřejná obchodní společnost 

 

Všeobecně je moţné tuto společnost nazvat společností s ručením neomezeným. 

Obchodní jméno této společnosti musí obsahovat zkratku „v. o. s.“ nebo „veřejná obchodní 

společnost“. Společnost mohou zaloţit podle obchodního zákoníku minimálně dvě fyzické 

osoby, nebo právnické osoby, které mezi sebou uzavřou společenskou smlouvu. Veřejná 

obchodní společnost vzniká zápisem do Obchodního rejstříku. Společníci ručí za závazky 

společnosti veškerým svým majetkem, společně a nerozdílně. Toto se týká i osoby, která 

vstoupí do společnosti později. Vedením společnosti je oprávněn kaţdý společník, ale 

společenskou smlouvou můţe být pověřen jeden z nich, ten potom musí o tom informovat 

ostatní. Společnost můţe být zrušena úmrtím jednoho ze společníků, pokud není ve smlouvě 

uvedeno, ţe můţe trvat i po smrti společníka a jeho podíl přechází na jeho dědice, pokud se 

společníci nedohodnou, ţe budou pokračovat v podnikání bez zemřelého společníka, za 

předpokladu, ţe ve společnosti zůstanou minimálně dva společníci. Ve smlouvě také můţe 

být uvedeno, ţe se bude pokračovat v podnikání i bez dědice – mohou přihlášeného dědice 

odmítnout. Další způsob zániku je výpověď společníka. Tato výpověď musí být dána do šesti 

měsíců a nemusí v ní být uveden důvod, pokud nejsou ve společenské smlouvě jiné moţnosti. 

Ke zrušení společnosti nedojde, pokud se ostatní společníci dohodnou, ţe budou pokračovat 

bez společníka, který dal výpověď. Zbývající společníci musí s tímto vyjádřit souhlas před 

skončením výpovědní lhůty. Dále společnost zaniká zánikem právnické osoby, která je 

společníkem, prohlášením konkurzu na majetek společníka, nebo zbavením nebo omezením 
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svéprávnosti společníka. Zisk, který je určený k rozdělení mezi společníky se dělí rovným 

dílem, není-li uvedeno ve Společenské smlouvě jinak.
12

  

 

U veřejné obchodní společnosti platí pro společníky „Zákaz konkurence“. To 

znamená, ţe bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat ve stejném oboru        

v jakém podniká veřejná obchodní společnost, ve které je společníkem.  

 

Vypořádání společníků při zrušení společnosti s likvidací mají všichni společníci nárok 

na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se potom rozdělí mezi společníky podle 

výše jejich splacených vkladů a zbytek se rozdělí rovným dílem. 

 

2.2.1.4 Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je zakládána společenskou smlouvou nebo 

zakladatelskou listinou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Základní kapitál 

společnosti je tvořeno vklady společníků (1 aţ 50 společníků) a musí být minimálně 200 000 

Kč, přičemţ vklad kaţdého ze společníků musí činit alespoň 20 000 Kč. Nepeněţité vklady 

musí být vloţeny ke dni zápisu do obchodního rejstříku a musí být oceněný znalcem. U 

peněţitých vkladů musí být alespoň 30 procent splaceno před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku, celkem to však musí být 50 procent. Vklad, který 

společník slíbil, musí být splacen do pěti let po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 

Zapisovaný vklad společníka musí být dělitelný tisícem. Společnost je zaloţena v okamţiku, 

kdy se všichni její vlastníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji. Zakládá-

li společnost jen jediný společník, je společnost zaloţená sepsáním zakladatelské listiny u 

notáře. Společnost pak vznikne zápisem do obchodního rejstříku. Mezi zaloţením a vznikem 

společnost je rozdíl, zaloţením ještě nemá právní subjektivitu. Společnost s ručením 

omezeným vede účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku.  

                                                 
12

 Zákon č. 531/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.  



29 

 

Společenská smlouva musí mimo jiného obsahovat výši základního kapitálu, výši 

vkladu kaţdého ze společníků a kdo bude zodpovědný za rozdělení zisku společnosti.  

Rezervy je společnost povinna tvořit ze zákona. Není-li rezervní fond zřízen jiţ při vzniku 

společnosti, je společnost povinna jej vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné roční 

závěrce za rok, v němţ poprvé zisk vytvoří. Do rezervního fondu potom jde 10 procent           

z čistého zisku, ale ne více neţ 5 procent základního kapitálu společnosti. Kaţdý rok se 

doplňuje nejméně o 5 procent čistého zisku, aţ do výše 10 procent zapisovaného základního 

kapitálu společnosti.  

 

Podle obchodního zákoníku musí být vklad vyjádřen v české měně, na této skutečnosti 

nemění nic ani případný dovětek o náhradě v cizí měně ve Společenské smlouvě. Pokud platí 

společník vklad v cizí měně, přepočítá se částka příslušným kurzem ke dni převodu. 

Porovnáním této přepočítané částky s výší pohledávky v Kč vzniká rozdíl. Pokud vznikne 

přeplatek, buď se vrátí společníkovi, nebo zaúčtuje jako dodatečný vklad. Pokud vznikne 

nedoplatek, je nutné doplatit na stanovenou výši.  

 

Společnost s ručením omezeným odpovídá za své závazky celým svým majetkem, 

společníci do výše svého nesplaceného vkladu. Zisk společnosti se dělí mezi společníky podle 

poměru jejich obchodních podílů. 

 

Orgány společnosti jsou Valná hromada, Statutární orgán a Dozorčí rada. Valná 

hromada je nejvyšší orgán společnosti. Koná se většinou jedenkrát ročně a schvaluje 

například rozdělení zisku, účetní uzávěrku, stanovy společnosti, atd. Statutární orgán tvoří 

jeden, nebo několik jednatelů, které zvolila Valná hromada společnosti, a nejsou členy 

dozorčí rady. Dozorčí rada dohlíţí na činnost jednatelů, přezkoumává účetní uzávěrku a 

předkládá své zprávy Valné hromadě. Dozorčí rada můţe a nemusí být zřízena, v případě, ţe 

je zřízena musí mít minimálně 3 členy.
13
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 Základní způsob založení společnosti s ručením omezeným 

Zaloţení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který 

v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na úřadech. Pro zaloţení společnosti 

s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následující úkony: 

1. uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

2. sloţení základního kapitálu společnosti, nebo jeho části, 

3. získaní ţivnostenských oprávnění (ţivnostenských listů atp. ), 

4. zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

5. registrace společnosti u finančního úřadu. 

 

2.2.1.5 Komanditní společnost 

 

Komanditní společnost je osobní obchodní společností a vzniká spojením alespoň dvou 

fyzických osob a zápisem do obchodního rejstříku. Ve společenské smlouvě musí být jasně 

určeno, kdo z členů je komanditista a kdo komplementář. U dvou členů musí být jeden 

komplementář a jeden komanditista, u více členů musí být alespoň jeden z kaţdé skupiny. 

Komplementář ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (jako u v.o.s.) a 

komanditista ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu. Zisk u 

komanditní společnosti se dělí na dvě stejné části, přičemţ jedna část připadá 

komplementářům a druhá polovina komanditistům. Společenská smlouva však můţe upravit 

rozdělení zisku i jiným způsobem. 

 

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři, kteří řídí společnost. Pokud ze 

společenské smlouvy nevyplývá něco jiného, můţe kaţdý komplementář jednat za společnost 

samostatně. Na základě společenské smlouvy si mohou ostatní zvolit svého zástupce a sami se 

zříci své pravomoci. Komanditisté nejsou oprávněni ani povinni vykonávat vedení 

společnosti, řídit ani jednat, ale mají právo nahlíţet do účetních knih. 
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Pokud do společnosti vstoupí nový komanditista, ručí za všechny závazky, které 

společnost přijala před jeho vstupem. Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení 

plným názvem nebo „kom. spol.“ nebo  „k. s.“ Obsahuje-li obchodní jméno komanditisty, 

ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář, čili celým svým 

majetkem.
14

  

 

2.2.2 Volba právní formy 

 

Výběr právní formy podnikání je velmi důleţitou součástí rozhodovacího procesu. 

Kritéria, která by měla podnikatele při výběru právní formy podniku zajímat, jsou především:  

 počet zakladatelů,  

 nutnost počátečního kapitálu,  

 způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko),  

 oprávnění k řízení (zastupování podniku navenek, vedení podniku, moţnost 

spolurozhodování apod.),  

 administrativní náročnost zaloţení podniku a velikost výdajů spojených se zaloţením a 

provozováním podniku,  

 účast na zisku (ztrátě),  

 finanční moţnosti, obzvlášť přístup k cizím zdrojům,  

 daňové zatíţení,  

 zveřejňovací povinnost.  
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2.3 Metodika práce 

 

Pod pojmem metodika je chápán systém logicky uspořádaných poznatků získaných 

empirickou, zkušenostní a kritickou metodou.
15

 Metodika je pracovní postup, nauka o metodě 

vědecké práce. Jedná se o metodologický postup pro získávání a zpracování dat - např. 

metoda rozhovoru, studia písemných pramenů apod., kde tyto poznatky jsou závěry logicky 

vyvozené z premis, opřených o spolehlivá data nashromáţděná výzkumnými metodami. 

Metoda je dána účelem (cílem) a předmětem výzkumu.  

 

Termín technika potom označuje konkrétní způsob praktické aplikace metody. Jedná 

se o určitý výzkumný nástroj, vycházející z principů a zásad metody, umoţňující získání 

konkrétních údajů o zkoumaných jevech - např. technika skrytého pozorování apod.
16

  

 

Z širšího metodologického hlediska se v sociologii rozeznávají metody statické, 

historické, experimentální, srovnávací a monografické.
17

 Použití statistické metody vychází 

z vědecké zkušenosti, ţe vše existuje v nějakém mnoţství, přičemţ u téměř všech 

společenských jevů je toto mnoţství hromadného charakteru. Všechny tyto jevy přitom mají 

svou kvantitativní stránku a pravděpodobnost výskytu, která je měřitelná a poznatelná. Tato 

metoda ovšem neumoţňuje kvalitativní určení proměnného jevu (např. zjištění příčin změn 

apod.), a proto je nutné ji mnohdy doplnit pouţitím ostatních metod sociologického výzkumu.  

 

Historická metoda je takový myšlenkový a pracovní postup, při kterém kterýkoliv 

jev, případně soustava jevů, kaţdý vztah či proces studujeme jako výsledek historického 

vývoje a tím současně hledáme pravděpodobný směr jeho dalšího vývoje v budoucnosti. 

                                                 
15

PROCHOVNÍK, Š. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, 

1991. ISBN 80-7078-094-0. 
16

ŘEZNÍK, J. Ekonomická analýza příležitostí: Časový a prostorový aspekt - prolegomena  

k teoretickému zkoumání.  Ostrava: Montanex, Ostrava, 1997. ISBN 80-85780-87-9. 
17

SZCZEPAŃSKI, J. Základní sociologické pojmy. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. 
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Experimentální metoda představuje takový způsob vědeckého poznání, kdy záměrně 

a plánovitě vyvoláváme takový zkoumaný proces a měříme podmínky, za nichţ jev probíhá, a 

kontrolujeme jejich působení.  Předpokladem experimentu je přitom znalost podmínek, které 

při zkoumaném procesu mohou na jevy působit. Nevýhodou experimentu je skutečnost, ţe 

stěţí zachytí komplexně sledované jevy. 

 

Metoda srovnávací (typologická) je takovou metodou zkoumání, kdy základem 

zkoumání a poznání proměnlivosti společenského jevu je vymezení jeho vztahu k jiným 

společenským jevům. Podstatné vývojové vztahy lze přitom vystihnout omezeným počtem 

kategorií, které můţeme zkoumat a vzájemně porovnávat z hlediska jejich dynamiky. 

 

Monografická (kauzální, případová) metoda je způsob vědeckého poznávání jevu 

na základě výzkumu jednoho nebo několika málo případů (podnik, instituce apod.).  

Nevýhodou této metody je omezená moţnost zobecňování poznání konkrétního jevu.  

Současně je třeba říci, ţe ţádná z výše popisovaných metod nemá absolutní platnost, moţnost 

vyuţití, spolehlivost a věrohodnost výsledků získaných výzkumem lze zajistit pouze jejich 

vhodnou kombinací a prolínáním.  

 

Kaţdý výzkum je charakterizován především zvolenou metodou, jejíţ volba je dána 

především účelem a předmětem výzkumu. Jednotlivé druhy metod se přitom liší nejen tímto 

účelem a předmětem, ale téţ pouţitými technickými prostředky a stavem pramenného 

materiálu, který máme nebo můţeme při výzkumu pouţít. Základní hlediska jsou zejména, 

zda je k dispozici jiţ někým zpracovaný materiál nebo všechny skutečnosti potřebné pro 

studium musí být zjištěny a zpracovány.  
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Pro účely sociálního výzkumu a auditu jsou vyuţívány zejména tyto metody  

a techniky
18

:  

 Metoda standardizovaného pozorování. 

 Metoda strukturovaného rozhovoru. 

 Metoda dotazování. 

 Experiment. 

 

Volba konkrétní metody závisí do značné míry na účelu a předmětu výzkumu, stejně 

tak jako na existenci či dostupnosti pramenného materiálu, který má být ve výzkumu pouţit.  

Postup zpracování diplomové práce je zachycen na následujícím schématu. 

 

Obrázek 2 Postup zpracování diplomové práce

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V této diplomové práci bude vyuţito kritické analýzy literárních a elektronických 

pramenů, pro sběr dat obsahová analýza, dále Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

z důvodu analýzy oborového podnikatelského prostředí, bude rozpracována technicko-

                                                 
18

PROCHOVNÍK, Š. Metody a techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, 

1991. ISBN 80-7078-094-0. 
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ekonomická studie, zejména z hlediska lidských a finančních zdrojů. Výběr právní formy 

bude realizován na základě kritérií stanovených potenciálním zakladatelem společnosti. Na 

základě stanovených kritérií bude zvolena vhodná právní forma podnikání a budou popsány 

jednotlivé kroky nutné k zaloţení tohoto typu společnosti. 
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3 Aplikační část 

 

Tato kapitola se zabývá empirickou fází výzkumu a to zejména výběrem vhodné 

právní formy dle kritérií zakladatele, dále vymezením podnikatelské činnosti a analýzami 

podnikatelského prostředí, jak z hlediska oborového prostředí, tak z hlediska interních 

procesů v podniku, rozpracování technicko-ekonomické studie. 

 

3.1 Volba právní formy  

 

Na základě poţadavků stanovených zakladatelem podniku je nutné vymezit vhodnost 

jednotlivých forem podnikání. Zakladatel si klade tato kritéria, dle kterých bude zvolena 

nejvhodnější právní forma a poté bude popsán postup zaloţení tohoto typu podniku. 

 

Potenciální zakladatel vybírá z právních forem upravených ţivnostenským zákonem a 

obchodním zákoníkem, stanovuje si však tato kritéria: 

 chce být jediným zakladatelem, 

 chce minimální rozsah ručení za svou osobu, 

 chce vloţit minimální základní kapitál, 

 chce minimální daňové zatíţení. 

 

Na základě srovnání základních kritérií uvedených v následující tabulce bude majiteli 

doporučena vhodná právní forma podnikání. Kritérii, kterými je třeba se zabývat, a které je 

nutné analyzovat jsou: počet zakladatelů, základní kapitál – počáteční kapitál, ručení – způsob 

a rozsah, oprávnění k podnikání - ţivnostenský list, koncese, velikost výdajů spojených se 

zaloţením a zahájením  činnosti podniku, účast na zisku a ztrátě, daňové zatíţení a 

zveřejňovací povinnost. 
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Tabulka 1 Kritéria jednotlivých právních forem 

 fyzická osoba s.r.o. v.o.s. k.s. 

Počet zakladatelů 1 1 - 50 Aspoň 2 Alespoň 2 

Počáteční kapitál Není stanoven 200 000 Kč Není stanoven 

Komplementář – 

nemusí, dle 

smlouvy, 

Komanditista – 

min. 5 1000Kč 

Ručení 
Celým svým 

majetkem 

Společníci do výše 

svých 

nesplacených 

vkladů 

Celým majetkem 

Komplementáři – 

celým majetkem 

Komanditisté – do 

výše nesplaceného 

vkladu 

Oprávnění k 

podnikání 

Ţivnostenský list, 

koncesní listina, 

nebo jiné povolení 

Ţivnostenský list, 

koncesní listina, 

nebo jiné povolení 

Ţivnostenský list, 

koncesní listina, 

nebo jiné povolení 

Ţivnostenský list, 

koncesní listina, 

nebo jiné povolení 

Výdaje spojené se 

založením 

Cca 2 000 Kč/ 

správní poplatky 

Cca 10 000 Kč/ 

správní poplatky + 

notářský zápis 

Cca 2 000 Kč/ 

správní poplatky 

Cca 2 000 Kč/ 

správní poplatky 

Účast na zisku Ano 
Dle společenské 

smlouvy 
Rovným dílem Dle podílů 

Daňové zatížení 

Daň z příjmů 

fyzických osob, 

ostatní daně 

Daň z příjmů 

právnických osob, 

ostatní daně 

Daň z příjmů 

fyzických nebo 

právnických osob, 

ostatní daně 

Daň z příjmů 

fyzických a 

právnických osob, 

ostatní daně 

Zveřejňovací 

povinnost 
Ne Ano Dle zákona Dle zákona 

Zdroj: Vlastní zpracování dle platných zákonů 

 

Dle stanovených kritérií je v následující tabulce zachycena vhodnost jednotlivých 

právních forem pro potenciálního podnikatele. 
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Tabulka 2 vyhodnocení kritérií dle požadavků zakladatele 

 fyzická osoba s.r.o. v.o.s. k.s. 

Počet zakladatelů Ano Ano X X 

Počáteční kapitál Ano X Ano X 

Ručení X Ano X X 

Daňové zatížení X Ano X X 

CELKEM 2 3 1 0 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Vzhledem k poţadavkům potenciálního zakladatele byla zvolena právní forma 

společnosti s ručením omezeným. Jako druhá vhodná forma byla doporučena forma fyzické 

osoby. Další dvě formy podnikání nebyly podnikateli doporučeny z hlediska nutnosti alespoň 

dvou osob v podnikání. 

 

3.2 Předmět podnikání 

 

Volba předmětu podnikání byla přesně specifikována potenciálním majitelem 

podniku. Dle CZ-NACE se jedná o činnost související se zdravotní péčí. 

 

Fyzioterapie je část rehabilitace, která se zabývá léčbou pohybového systému. V 

diagnostice, léčbě a prevenci pouţívají fyzioterapeuti speciální manuální techniky. Přístupy 

ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti neurofyziologie, anatomie a fyziologie. 

Fyzioterapie je nejúčinnějším prostředkem k léčbě bolesti, ale i k prevenci bolestí 

pohybového aparátu. 

 

Zmínky o skladbě a činnosti mozku, nervech a příznivém vlivu tělesných cvičeních na 

lidské tělo lze zaznamenat jiţ u Hippokrata, Platona či Aristotela. Mezi přední české 
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specialisty v oblasti fyzioterapie patřili například profesoři Václav Vojta, Karel Lewit a 

František Véle.  

 

Lidské tělo je třeba vnímat komplexně a stejně tak je podle fyzioterapeuta Mgr. 

Tomáše Rychnovského třeba přistupovat i k léčbě při nejrůznějších zdravotních problémech. 

"Nový směr fyzioterapie řeší problémy komplexně a tím postihuje příčiny bolesti," uvedl 

Rychnovský v jedné z odpovědí. "Například pro bolesti krční páteře je nutné ovlivnit páteř      

v hrudní oblasti a například i změny v postavení nohy."
19

 

 

Vliv rehabilitačního zařízení v systému environmentálního prostředí: 

 provoz nestátního zdravotnického zařízení má neutrální vztah k ovzduší, 

 vzniklé tekuté odpady budou odváděny městskou kanalizací,  

 zdroj pitné vody je z městského vodovodu, 

 na pracovišti není ţádný nebezpečný odpad, pouze komunální (plast, papír apod.), 

který je shromaţďován v určených kontejnerech, jejichţ vyprazdňování a odvoz 

zajišťuje OZO, 

 biologický materiál se na pracovišti neodebírá, 

 školení BOZP a PO bude jednou ročně zajišťováno externím pracovníkem daného 

oboru ze společnosti Redcock, a.s. 

 

3.3 Analýza podnikatelského prostředí 

 

V rámci této subkapitoly jsou popsány faktory ovlivňující konkurenční postavení 

podniku v místě sídla a zároveň v lokalitě, kde je podnikatelská činnost provozována.  

                                                 
19

 http://www.ceskenoviny.cz/domov/online_rozhovory/zpravy/rychnovsky-masaz-neni-na-bolest-zad-vzdy-to-

nejlepsi-reseni/308868 
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Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazník je blíţe popsán v kapitole 3.4, kdy síla zákazníků je ovlivněna jejich 

zdravotní pojišťovnou. Ceny sluţeb jsou vymezeny ceníkem, který vychází z příslušných 

vyhlášek a předpisů. Zákazníci mají omezenou vyjednávající sílu, protoţe budou přijímáni 

zejména na základě doporučení lékaře a dle smluvních podmínek se zdravotními 

pojišťovnami. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelů rehabilitačního a ostatního zařízení je celé spektrum po celé ČR. Na 

základě kritérií: dostupnost (cenová, dopravní), kvalita (reference), servis byli vybráni tito 

stěţejní dodavatelé: 

 

BTL zdravotnická technika a.s., Makovského náměstí 2, 616 00 Brno 

- společnost zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zdravotnických 

přístrojů a zařízení pro rehabilitaci, lázeňství, kardiologii, interní medicínu, estetickou 

medicínu, gynekologii a další lékařské obory.  

 

AKURA, Račice u Vyškova 15, 683 05 Račice – Pístovice 

- společnost zabývající se výrobou a prodejem široké škály akupresurních, rehabilitačních, 

masáţních a posilovacích pomůcek. 

 

Nově vstupující firmy 

 Do oblasti podnikání, jakoţto nestátního zařízení, v oblasti rehabilitace se specifickým 

zaměřením jako kineziologie, fyzikální terapie atd., není častý vstup nových podniků. 

Vznikají pouze podniky jednotlivců specializující se na omezený okruh sluţeb. 
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 Potenciální konkurence by musela mít odborné vzdělání, dostatečný finanční obnos na 

zahájení podnikatelské činnosti a také smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, aby 

plnila roli plně funkční konkurence. 

 

Hrozba substitučních výrobků 

 Čistý substituční produkt neexistuje. Fyzikální terapie a další sluţby poskytované při 

podnikatelské činnosti není moţné ničím obdobným nahradit. Např. ergoterapii je moţné 

chápat jako komplement, nikoli jako substituční výrobek. Vzhledem k zaměření 

podnikatelské činnosti, nejsou masáţe povaţovány za substitut.  

 

Konkurence podniků na daném trhu 

 Na trhu existuje mnoho obdobně zaměřených podniků. Ne všechny však poskytují 

takové komplexní sluţby jako rehabilitační zařízení, pro které je zpracován tento 

podnikatelský záměr.  

 

 Čistou konkurencí jsou lůţkové léčebné rehabilitace, kdy jediný rozdíl je v tom, ţe 

pacient nedochází na procedury z domu, ale je ubytován v daném zařízení. Jedná se o 

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné a kaţdou lůţkovou 

rehabilitaci při nemocnicích, ať uţ v městské nemocnici Fifejdy, Fakultní nemocnici s 

poliklinikou v Porubě apod. 

 

 Nepřímou konkurenci tvoří rehabilitační zařízení poskytující částečný rozsah sluţeb. 

Konkurenční společnosti v okolí 2 km od sídla společnosti, byly zakresleny do následující 

mapy zobrazené na obrázku č. 3. 
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Jedná se o tyto společnosti: 

- Léčebné Rehabilitace, Roháčova 1139/1, 702 00 Moravská Ostrava, 

- Moje rehabilitace s.r.o., U Staré elektrárny 1881/4, Slezská Ostrava, 710 00, 

- Centrum léčebné rehabilitace, Nádraţní 36, 702 00 Ostrava 1 

- AVICA - léčebná rehabilitace a neurologie, Bozděchova 567/8, 702 00 Moravská 

Ostrava, 

- Renesance Sana s.r.o. - Rehabilitace, Zelená 3062/26, 702 00 Moravská Ostrava 

- Rehabilitace Karla Košťálová, Hájkova 763/7, 702 00 Ostrava Přívoz. 

 

Obrázek 3

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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 Na základě Porterovy analýzy 5 konkurenčních sil bylo zjištěno, ţe rehabilitační 

zařízení má velmi velkou šanci na úspěch. Konkurenční výhodou je spolupráce se 

zdravotními pojišťovnami, kvalitní odborná praxe, snadná dostupnost, dostatek parkovacích 

míst pro vozidla, omezený rozsah sluţeb konkurenčních podniků v nejbliţším okolí a 

neexistence substitutů. 

 

3.4 Marketingový mix 

 

Zákazník 

Zákazníkem můţe být kdokoli. Jedná se sluţby poskytované té části populace bez 

přesného určení věku, neboť vyuţívat sluţby vedoucích ke zkvalitnění funkčnosti 

pohybového ústrojí nestátního zdravotnického zařízení mohou jedinci všech věkových skupin. 

Sluţby, které budou poskytovány zákazníkům, jsou zaměřeny na fyzioterapii, léčebnou 

tělovýchovu a fyzikální terapii a druhou část tvoří sluţby poskytované formou preventivní 

péče vertebrogenních onemocnění. Tyto léčebné metody budou poskytnuty pacientům 

kaţdého věku s různými typy onemocnění či postiţení a to se souhlasem zdravotních 

pojišťoven.  Dále budou nabízeny sluţby jednotlivým pacientům, na bázi dobrovolnosti, kteří 

mají zájem o své zdraví pečovat, a to formou prevence, relaxace, tělocviku, cvičení s míči či 

masáţí.  

 

Produkt – služba 

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na rehabilitace bude nabízet sluţby formou 

zdravotních výkonů, které jsou za daných podmínek hrazeny zdravotními pojišťovnami a 

ceny těchto výkonů jsou dány předpisy a vyhláškami – v tomto ohledu není moţná 

konkurence. 
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Jedná se o tyto výkony: 

- kineziologický rozbor, 

- kineziologický rozbor kontrolní, 

- fyzikální terapie II., 

- fyzikální terapie IV., 

- léčebná tělesná výchova (LTV), 

- LTV individuální pod dohledem na přístrojích, 

- LTV na neurofyziologickém podkladě, 

- mobilizace periferních kloubů nebo technika měkkých tkání, 

- masáţ reflexní a vazová, 

- vířivá koupel na končetiny, 

- parafínové zábaly. 

 

K těmto základním výkonům existují další možné služby hrazené pouze klienty: 

- masáţe, 

- relaxace, 

- cvičení s míči, 

- cvičení s jednotlivci, 

- vyuţití laserové léčby léčebné i kosmetické. 

 

Tyto doplňkové sluţby budou prováděny jen v malém rozsahu, proto se dá 

předpokládat, ţe hospodářský výsledek podniku výrazně neovlivní. Zdravotní výkony budou 

prováděny pracovníky v oboru fyzioterapie s poţadovaným vzděláním a patřičnou praxí 

v tomto oboru. Sluţby se budou provádět na základě poţadavku obvodních nebo odborných 

lékařů, předloţením poukázky o  FT, nebo dle diagnózy stanovené terapeutem. V budoucnu 

budou sluţby rozšířeny i o ergoterapii. 
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Cena 

Cena je stanovena zejména předpisy a vyhláškami, kdy průměrný zdravotní výkon je 

ohodnocen 80 Kč za 15 minut, coţ je 320 Kč za 1 hod. Dílčí ceny jsou stanoveny dle 

sloţitosti nebo vyuţití specifického přístroje. Ukázka ceníku je zobrazena v následující 

tabulce. 

 

Obrázek 4 Ceník služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou 

Terapie Čas - min Cena - Kč 

Ošetření formou fyzioterapie 60 550 

Ošetření formou kraniosakrální terapie 60 550 

Ošetření formou masáţe 45 450 

Kineziologický rozbor 45 250 

Elektroléčba 15 50 

Terapie laserem 10 70 

Přístrojová lymfodrenáţ 30 200 

Vířivá koupel dolních končetin 20 50 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe 

 

Distribuce 

Bude probíhat přímá, jedno faktorová distribuce, kdy poskytovatel sluţby, popř. jeho 

zaměstnanci budou přímo v kontaktu se zákazníkem – příjemcem sluţby.  

 

Propagace 

Pro účely zviditelnění podniku a získání klientů bude vyuţito marketingové propagace 

formou reklamy v místním tisku, plakátů u lékařů, v nemocnicích, zejména na 

traumatologickém oddělení, oddělení léčebné rehabilitace, v různých ústavech, které 
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poskytují poúrazovou lůţkovou péči, tak aby klienti mohli poté vyuţívat ambulantní 

fyzioterapeutické péče v blízkosti jejich bydliště. 

 

3.5 Management a organizační struktura podniku 

 

Investoři většinou hodnotí podnikatelský záměr na základě sloţení managementu 

společnosti a dle kvalifikovaných lidských zdrojů. Bývá tedy zvykem, ţe je investováno do 

projektu, do kterého jsou zapojeni lidé s kvalifikací, díky kterým má projekt mnohonásobně 

vyšší šanci na úspěch. Kvalita managementu je tedy povaţována za stěţejní faktor určující 

úspěšnost projektu. 

 

Cílem řízení a organizace podniku je nalézt optimální strukturu lidských zdrojů, která 

by zajistila kvalifikovanou péči o zákazníky, a zároveň přispívala k rozvoji a stabilizaci 

organizace. Proto bude kladen důraz na kvalifikaci, zkušenosti a dovednosti jednotlivých 

členů týmu. 

Chod společnosti, rozdělení pravomocí a řízení společnosti bude vycházet z 

následujícího organizačního schématu, kde základní rozhodovací pravomoci a odpovědnost 

má majitel podniku, který zastává vedle řízení podniku i činnost fyzioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Obrázek 5 Organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5.1 Manažer podniku 

 

Vlastník je zároveň manaţerem podniku, neboť se bude jednat o podnik malý, tj. dle 

typologie Eurostatu do 99 zaměstnanců.  Majitel se zaměřuje na stanovení vize podniku, 

vymezení dlouhodobých cílů, kterých by chtěla společnost dosáhnout v horizontu desíti a více 

let. Na základě idey majitele bude stanovena strategie spolu se strategickými cíli podniku. 

Majitel se specializuje na řízení a vedení podniku, včetně zpětnovazebné kontroly, zjišťování 

spokojenosti zákazníků a zároveň je jedním z fyzioterapeutů, protoţe má na tuto činnost 

kvalifikaci. 

 

Společně se svým zástupcem, hlavním fyzioterapeutem se starají o vhodnou diagnózu 

a výběr konkrétní rehabilitační a fyzioterapeutické aktivity. 

 

Manager

Hlavní 
fyzioterapeut

Fyzioterapeut 1 Fyzioterapeut 2
Administrativní 

pracovník
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Mezi základní klíčové kompetence manažera patří: 

 Vedení lidí – manaţer musí mít přirozenou autoritu u svých podřízených, kterým by 

měl být současně leadrem i manaţerem, neboť jeho cílem je motivovat podřízené, ale 

zároveň kvalifikovaně řídit organizaci. 

 Komunikace - jak uvnitř podniku, tak ve vnějším prostředí, kdy majitel je osoba 

komunikující s podnikatelským prostředím, jednotlivými úředníky, dodavateli apod., 

proto umění komunikace je velmi důleţitou dovedností. V rámci komunikace je 

zařazeno i plánování a organizování. 

 Vlastnění a alokace zdrojů – manaţer by měl být schopen vlastnit potenciály, a ty by 

měl dokázat ve správnou chvíli vhodně alokovat. 

 

Náplní práce manaţera podniku bude tedy komunikace s podnikatelským prostředím 

uvnitř i vně podniku, tvorba strategických plánů včetně vize a SMART cílů, příprava 

finančních plánů a podkladů pro jednotlivé plány. Dále pak vedení a řízení celého podniku a 

v mezičase se bude věnovat fyzioterapeutické činnosti. 

 

Tabulka 3 Mzdové náklady - manažer 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Dalšími stěţejními pozicemi jsou v podniku  fyzioterapeuti, kdy hlavní fyzioterapeut 

bude zástupcem majitele a další dva fyzioterapeuti budou jeho podřízenými pracovníky. 

 

3.5.2 Hlavní fyzioterapeut 

 

Fyzioterapeut - kdo to je a co dělá? Úkolem fyzioterapeuta je vykonávat činnosti 

léčebné rehabilitace občanů, kteří jsou po úrazech, po operacích, nebo trpí nemocemi 

vyţadujícími některé z těchto rehabilitací. Tato rehabilitace má dvě základní sloţky - 

léčebnou tělesnou výchovu a fyzikální terapii. 

 

Co je náplní jeho práce? Pracovními činnostmi jsou: 

 V oblasti léčebné tělesné výchovy - vedení kondičních a dechových cvičení, nácviků 

sedu, stoje, chůze a dalších pohybů a poloh, různých speciálních cvičení zaměřených 

např. na páteř, na hrudník, na horní nebo dolní končetiny, na různé klouby, svaly, 

šlachy, cévy, cvičení stanovovaných po různých druzích operací, cvičení po 

popáleninách, při vrozených srdečních vadách, v těhotenství apod. 

 V oblasti fyzikální terapie - provádění vodoléčby, inhalační léčby, světloléčby, 

elektroléčby, impulsoterapie, iontoforezy, ultrazvuku, různých druhů masáţí apod. 

 Kromě těchto činností provádí fyzioterapeut také fyzioterapeutické vyšetření funkcí 

sledovaných orgánů, hybných systémů apod., zpracovávání plánu fyzioterapie pro 

příslušného pacienta na základě těchto vyšetření a dle ordinace lékaře, dále sledování 

a dokumentování stavu pacienta a informování lékaře o tomto stavu a o průběhu 

terapie. 

 

V jakém pracuje prostředí? Povolání je vykonáváno v prostředí zdravotnických a 

rehabilitačních zařízení, masáţních salónů. 
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S čím pracuje? Pracovními prostředky jsou různé vibrační a jiné masáţní přístroje, 

masáţní oleje, různé lázně, sprchy, inhalátory, solux, elektrostimulační přístroje, ultrazvuk, 

speciální tělocvičné nářadí, diagnostické přístroje aj. 

 

Jaký by měl být a co by měl znát? Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je 

absolvování studijního oboru vyšších odborných škol Fyzioterapeut, příp. středoškolského 

oboru Rehabilitační pracovník či jiného zdravotnického vzdělání doplněného dalším 

vzděláním zaměřeným na fyzioterapii. Důleţitá je schopnost jednat s lidmi a naslouchat 

jejich problémům, trpělivost, zručnost a cit v prstech. 

 

Náplň práce hlavního fyzioterapeuta vyplývá z jeho zařazení do organizační struktury, 

bude zástupcem manaţera, tzn., ţe v jeho nepřítomnosti bude zastávat v podniku 

manaţerskou a řídící a kontrolní funkci. Bude řešit operativní záleţitosti, pomáhat s výběrem 

a vzdělávání nových zaměstnanců. Stěţejní náplní jeho práce však bude fyzioterapie, včetně 

vedení dalších fyzioterapeutů. 

 

Tabulka 4 Mzdové náklady - hlavní fyzioterapeut 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.5.3 Fyzioterapeut 

 

Dva fyzioterapeuti, kteří budou podřízeni hlavnímu fyzioterapeutovi, budou vykonávat 

svou práci za následující mzdu, která je nastavena tak, aby je motivovala ke kvalitnějšímu 

výkonu práce. Průměrná mzda fyzioterapeutů v ČR je dle statistik na úrovni 17 tis. Kč. 

 

Poţadavky na fyzioterapeuta: 

 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. 

 

Tabulka 5 Mzdové náklady - fyzioterapeut 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.5.4 Administrativní pracovnice 

 

Administrativní pracovnice je klíčovou osobou pro celkový dojem při návštěvě 

rehabilitačního zařízení. Bude provádět objednávky a rezervace klientů, odpovídat jim na 

jejich základní dotazy, vyřizovat administrativní záleţitosti – emaily, telefony, písemná 

komunikace. Bude pravidelně reportovat manaţerovi nebo jeho zástupci.  

 

Mezi její základní dovednosti by měly patřit: 

 pečlivost,  

 odolnost vůči stresu, 

 organizační schopnosti, 

 kvalitní komunikace. 

 

Mezi základní náplň práce patří: 

 administrativa, 

 komunikace,  

 vedení denního kalendáře, 

 obsluha klientů. 
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Tabulka 6 Mzdové náklady - Administrativní pracovnice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V současné době se neuvaţuje o navyšování pracovníků, ale do budoucna majitel bude 

zvaţovat rozšíření zaměstnanecké základy dle poptávky po poskytovaných sluţbách.  

Hlavního fyzioterapeuta si majitel zvolil na základě osobní známosti a dle zkušeností. Metody 

náboru ostatních fyzioterapeutů budou prováděny majitelem na základě dvoukolového 

vývěrového řízení, kdy bude nutné dodat ţivotopisy, na jejichţ základě majitel vybere vhodné 

adepty do druhého kola, v němţ bude probíhat praktická aplikace dovedností a zkušeností 

adepta. Výběr administrativní pracovnice bude probíhat podobným dvoukolovým výběrovým 

řízením.  

 

Zvyšování kvalifikace bude ze strany podniku podporováno s podmínkou, ţe 

v případě, ţe se fyzioterapeut rozhodne opustit podnik dříve neţ za dva roky po dokončení 

daného rekvalifikačního či jiného vzdělávacího kurzu, uhradí společnosti náklady s tímto 

školením spojené. Tímto si manaţer chce udrţet a zároveň pojistit své zaměstnance. 
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3.6 Finanční analýza projektu 

 

V této části technicko-ekonomické studie bude věnována pozornost rozboru finančních 

potřeb a zdrojů krytí k zajištění správného fungování podniku.  Na základě poţadavků 

majitele byl sestaven seznam majetku, který je nutný pro zahájení a provozování činnosti 

nestátního zdravotnického zařízení.  

 

Tabulka 7 Potřeby a zdroje krytí projektu 

Drobný hmotný majetek Cena 

BTL 4000dvojkanálová 55.600 

BTL ultrazvuk 45.100 

BTL Vac 45.700 

BTL stolek pod přístroje 11.800 

BTL 5000 laser + sonda 42.000 

BTL 5000 stolek pod Laser 12.000 

MGT O9 příslušenství + stolek 19.000 

MGT O9 přístroj 41.800 

Lymfodrenáţ přístrojová 40.000 

Lymfo-nohavice + rukáv s ram 12.000 

Parafínka + stojan 23.000 

Rebox bodový 26.000 

Lehátka obyč. 1ks + 4 ks 35.000 

Lehátko motor. trojdílné 1 ks 33.500 

Lehátko motor. dvojdílné 1 ks 31.000 

Vířívka na DK 10.000 

Počítač + tiskárna, kopírka  50.000 

Počítač 3 ks 45.000 

Telefon, fax, vysavač 10.000 

Nábytek -recepce 30.000 

Nábytek RHB 30.000 
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Ţidle-čekárna, křesla 15.000 

Chladnička, mikrovlnka 8.000 

Skřině, vert. ţaluzie 40.000 

 CELKEM 711.500 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe 

 

V následující tabulce jsou zachyceny ostatní počáteční výdaje, které jsou nezbytné pro 

fungování a zahájení podnikatelské činnosti. Je nutné předem zaplatit měsíční nájemné, 

nakoupit prvotní materiál a pomůcky nutné pro provoz rehabilitačního zařízení, základní 

softwarové vybavení a marketingovou propagaci podniku. 

 

Tabulka 8 Ostatní počáteční výdaje 

Ostatní počáteční výdaje:   

Nájemné předem  14.250 

Prvotní nákup materiálu/prostěradla,ručníky,dezinf.prostředky/ 15.000 

Pomůcky pro RHB 15.000 

Software, reklama, program 14.250 

CELKEM 58.500 

CELKOVÉ POČÁTEČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ SE ZŘÍZENÍM 

NOVÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA  
770.000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe 

 

Celkové počáteční výdaje pro provoz nestátního rehabilitačního zařízení v pronajatých 

prostorách o rozloze 123 m
2 

jsou 770 000 Kč. Tyto počáteční výdaje je moţné krýt několika 

různými způsoby, ale na základě konzultace s potenciálním majitelem byly vybrány tyto 

moţnosti financování, a to 370 000 Kč z vlastních zdrojů, které budou do společnosti vloţeny 

ve formě základního kapitálu, a cizí zdroje ve výši 400 000 Kč, které se rozhodl majitel získat 
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z Operačního programu Podnikání a inovace, kdy dle kritérií ţádá o poskytnutí zvýhodněného 

úvěru START pro začínající podnikatele.  

 

Tabulka 9 Finanční krytí  

FINANČNÍ KRYTÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU  

Vlastní zdroje 370.000 

Cizí zdroje  400.000 

Program START 400.000 

ZDROJE CELKEM 770.000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Analýza hospodaření  

Tabulka 10 Finanční výdaje 

Výdaje 2012 2013 2014 

Spotřeba materiálu a energie:                48 000                    74 400                    77 000     

materiál                16 000                    24 000                    24 000     

energie                32 000                    50 400                    53 000     

Služby:              168 000                  258 000                  266 000     

nájemné                82 000                  129 000                  132 000     

telefonní poplatky a poštovné                  8 000                    12 000                    12 000     

reklama, propagace                10 000                    12 000                    12 000     

nákup ostatních sluţeb                68 000                  105 000                  110 000     

Osobní náklady:           1 661 600               2 492 400               2 492 400     

mzdové náklady           1 661 600               2 492 400               2 492 400     

Ostatní  provozní náklady:                47 000                    68 000                    68 000     

spotřební materiál                24 000                    36 000                    36 000     

dopravné, cestovné                16 000                    24 000                    24 000     

pojištění majetku                  4 000                      4 000                      4 000     
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ostatní reţijní náklady, poplatky                  3 000                      4 000                      4 000     

Odpisy hmotného a nehmotného 

majetku: 
               60 000                    30 000                    30 000     

Finanční náklady:                  80 000                    80 000     

splátky úvěrů a půjček                  80 000                    80 000     

CELKEM za rok         1 864 600          2 942 800          2 953 400  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe 

 

Příjmová část 

 

V této části projektu jsou nastíněny předpokládané příjmy v roce zahájení, kdy 

předpokládané zahájení podnikatelské činnosti je k 1. květnu 2012 a následující dva roky jsou 

zachyceny bez výrazného nárůstu, coţ je způsobeno, ţe příjmová část počítá s nejniţší sazbou 

za výkon, 70 procentním vytíţením kapacity v prvním roce a 80 procentním vytíţením 

v následujících dvou letech. Předpokládané rozšíření zaměstnanecké základny se předpokládá 

aţ po těchto třech letech. Rozšiřování nabídky sluţeb však bude probíhat průběţně na základě 

zvyšování a rozšiřování kvalifikace fyzioterapeutů. 

  

 Projekt bude zahájen k 1. květnu 2012 

Tabulka 11 Příjmová část 

  2012 2013 2014 

Průměrný počet výkonů za den                200                    200                    200     

Průměrná cena výkonu za den v Kč           17 920               17 920               17 920     

Trţba za měsíc         358 400             358 400             358 400     

Počet měsíců provozu                    8                      12                      12     

        

CELKEM za rok      2 867 200          4 300 800          4 300 800     

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s odborníkem z praxe 
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V prvním roce provozu, zejména díky tomu, ţe sluţby jsou poskytovány v pronajatých 

prostorách, je vyuţito zvýhodněného úvěru START s odloţením splátek o 9 měsíců, se 

podnik dostává na cash flow ve výši 115 440 Kč.  

 

Tabulka 12 Cash flow 

PŘÍJMY CELKEM 2 007 040 3 440 640 3 440 640 

VÝDAJE CELKEM 1 891 600 2 982 800 2 993 400 

CASH FLOW 115 440 457 840 447 240 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Výpočet průměrné denní trţby: 

 průměrný zdravotní výkon                  80 Kč/15 min. 

                                                                   320 Kč/1 hod. 

                                                                2 560 Kč/1 prac. den při 1 lehátku 

                                                              17 920 Kč/1 prac. den - všech 7 lehátek 

                                                            358 400 Kč/1 měsíc 

 

Tato kalkulace byla vypočítána z předpokladu 70 procentní vytíţenosti všech 7 lehátek 

v prvním roce a 80 procentní vytíţenosti v následujících letech. 

 

Potřebný materiál představuje základní materiál pro rehabilitaci, tj. bavlněná 

prostěradla, bavlněné ručníky, pomocné nářadí – pěnové míčky různých velikostí, dřevěné 

tyčky, měřidlo.  
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V poloţce energií je započítána i voda, teplo, odvoz komunálního odpadu – kontejner. 

V nájemném se promítá pouze nájem za nebytové prostory. 

V telefonních poplatcích jsou zahrnuty i platby za pevnou linku, sluţební mobil 

a internet. 

V nákupu ostatních služeb je promítnuto: 

- účetnictví :               3 500 Kč/měsíc 

- uklízečka externí:   1 500 Kč/měsíc 

- revize přístrojů a zařízení:   1 000 Kč/rok 

- revize PO:        500 Kč/rok 

- školení BOZP a PO:       500 Kč/rok 

- údrţba a aktualizace počítačových programů pro zdravotní pojišťovny: 

        25 000 Kč/rok 

-    praní, mandlování:             1 500 Kč/měsíc 

 

Ve spotřebním materiálu jsou zahrnuty jednorázové papírové ručníky a ubrousky, 

toaletní papír, dezinfekční prostředky a mýdla, hygienické prostředky, balzámy, parafín, 

buničina, kancelářské potřeby.  

V dopravném a cestovném jsou zahrnuty sluţební cesty v rámci porad, školení. 

V pojištění jsou platby povinného pojištění zaměstnanců při pracovním úrazu a 

nemoci z povolání a pojištění odpovědnosti o poskytnutí odborné péče. 

Do poloţky ostatní režijní náklady jsou zařazeny poplatky za vedení bankovních účtů. 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku budou prováděny rovnoměrně, v odpisové 

skupině č. 2. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne úvěr z programu START pro 

začínající podnikatele bez úroků na dobu 5 let s odkladem první splátky 9 měsíců.   
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Na základě zhodnocení finanční stránky podnikatelské aktivity je nutné si uvědomit, ţe 

hlavním zdrojem příjmů, tedy objemu zisku, jsou trţby za prodej sluţeb. Po dobu splácení 

bezúročného úvěru se nepředpokládají ţádné mimořádné výdaje. Dle provedených analýz se 

potenciálnímu majiteli doporučuje zahájení podnikatelské činnosti v oboru podnikání. 

 

3.7 Shrnutí aplikační části 

 

Na základě stanovených kritérií potenciálním podnikatelem byla zvolena právní forma 

společnosti s ručením omezeným.  

 

Jednoduchý postup založení je v těchto deseti krocích: 

1. studium právních předpisů (zejména Obchodní zákoník) 

2. příprava dokumentace  

3. sepsání zakladatelské listiny u notáře 

4. sloţení základního kapitálu 

5. obstarání dokumentů (JRF) 

6. ohlášení ţivnosti – pomocí JRF 

7. podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku 

8. uvolnění účtu v bance 

9. registrace na finančním úřadě, pokud nebyla provedena současně s ohlášením ţivnosti 

pomocí JRF 

10. pořízení výpisu z Ţivnostenského rejstříku 

 

Z hlediska časové náročnosti se jedná o: 

 výpis z rejstříku trestů – 1 týden, 

 nájemní smlouva – 1 den, 

 zakladatelská listina – 1 den, 
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 čestné prohlášení zakladatele – 1 den, 

 sloţení vkladu – 1 týden, 

 získání ţivnostenského oprávnění – 15 dní, 

 registrace k FÚ, ČSSZ, ZP – 1 den, 

 návrh na zápis do Obchodního rejstříku – do 90 dní, 

 zápis společnosti do Obchodního rejstříku – do 6 měsíců. 

 

Celkově dle zákonných lhůt lze počítat s časovou náročností delší neţ půl roku, v praxi 

se většina lhůta zkracuje, takţe se dá hovořit o cca 10 dnech nutných pro veškeré základní 

kroky pro zaloţení podniku.  

 

 Na základě provedených analýz je sestaven zkrácený podnikatelský záměr a 

doporučeno zaloţení společnosti s ručením omezeným s podnikatelskou činností – nestátního 

zdravotnického zařízení – rehabilitací. 
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4 Návrh podnikatelského záměru 

 

4.1 Realizační resumé 

 

V současném turbulentním světě vyuţívají lidé mnoho technických a technologických 

pokroků, které jim usnadňují a zpříjemňují pracovní a osobní povinnosti. Vyuţívání těchto 

pokroků v některých případech vede k degenerativním změnám pohybového aparátu, 

nevhodnému drţení těla a dalším zdravotním potíţím. Proto nejen z tohoto důvodu neustále 

roste potřeba věnovat se aktivně pohybovému aparátu kaţdého jedince. Druhým hlediskem je 

narůstající počet pacientů, kteří po úrazech a lékařských výkonech potřebují zvýšenou péči 

z hlediska léčebné tělovýchovy a fyzikální terapie. 

 

Stěţejní myšlenkou tohoto podnikatelského záměru je zaloţení podniku - nestátního 

zdravotnického zařízení z oboru 918 – fyzioterapie – léčebná tělesná výchovy a fyzikální 

terapie v plném rozsahu, která je prováděna formou zdravotních výkonů, které jsou hrazeny 

zdravotními pojišťovnami nebo jednotlivci. Provoz rehabilitace bude řízen podle amerického 

vzoru, coţ zajišťuje originalitu a nový přístup k zákazníkům. Prostřednictvím těchto 

rehabilitačních sluţeb budou poskytnuty chybějící sluţby v oboru fyzioterapie, osobní přístup 

ke klientům a moţnost většího výběru jednotlivých úkonů občany. 

 

Rehabilitační zařízení se nachází v centru města Ostravy, na ulici Roháčova 1139/1, 

cca 5 minut chůze od centra města, v blízkosti MHD a parkovacích ploch. 
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Obrázek 6 Monitoring dopravní dostupnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Úkolem majitele rehabilitačního zařízení bude zajištění prvotního kontaktu s pacienty, 

příprava veškeré zdravotní dokumentace, plánování rehabilitačního programu, zajištění celého 

chodu rehabilitačního zařízení, kontakt se všemi zdravotními pojišťovnami včetně zpracování 

zdravotnických výkonů formou měsíčních uzávěrek. Majitel tohoto podniku má 

vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie a pětiletou praxi. Zaměstnanci podniku budou 

lidé vzdělaní v oboru fyzioterapie s příslušnou praxí, kterou mají zejména v Rehabilitačním 

ústavu v Hrabyni – specializace na pohybové ústrojí a mají mnohostranně zaměřené 

rekvalifikační kurzy pro poskytování nejmodernějších a nejkvalitnějších fyzioterapeutických 

technik. 
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4.2 Charakteristika podniku 

 

Nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na rehabilitace bude nabízet sluţby formou 

zdravotních výkonů, které jsou za daných podmínek hrazeny zdravotními pojišťovnami a 

ceny těchto výkonů jsou dány předpisy a vyhláškami – v tomto ohledu není moţná 

konkurence. 

            

 Jedná se o tyto základní výkony: 

- kineziologický rozbor, 

- kineziologický rozbor kontrolní, 

- fyzikální terapie II., 

- fyzikální terapie IV., 

- léčebná tělesná výchova (LTV), 

- LTV individuální pod dohledem na přístrojích, 

- LTV na neurofyziologickém podkladě, 

- mobilizace periferních kloubů nebo technika měkkých tkání, 

- masáţ reflexní a vazová, 

- vířivá koupel na končetiny, 

- parafínové zábaly. 

 

K těmto základním výkonům existují další možné služby hrazené pouze klienty: 

- masáţe, 

- relaxace, 

- cvičení s míči, 

- cvičení s jednotlivci, 

- vyuţití laserové léčby léčebné i kosmetické. 
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Tyto doplňkové sluţby budou prováděny jen v malém rozsah, proto se dá 

předpokládat, ţe hospodářský výsledek podniku výrazně neovlivní. Zdravotní výkony budou 

prováděny pracovníky v oboru fyzioterapie s poţadovaným vzděláním a patřičnou praxí 

v tomto oboru. Sluţby se budou provádět na základě poţadavku obvodních nebo odborných 

lékařů, předloţením poukázky o  FT, nebo dle diagnózy stanovené terapeutem. 

 

Rehabilitační zařízení bude poskytovat sluţby na 123 m
2
, které se skládají z pěti 

místností, kde dvě místnosti s pěti lehátky budou slouţit pro elektroléčbu (ultrazvuk, traberty, 

diadynamické proudy, stimulace, lymfodrenáţe aj.). Další 2 místnosti budou slouţit jako 

tělocvičny pro fyzioterapeuty, kde bude prováděna léčebná tělesná výchova dle 

rehabilitačního programu na základě kineziologických rozborů s jednotlivými pacienty. 

Poslední místnost bude slouţit jako recepce – příjem pacientů, kde bude zajišťován prvotní 

kontakt s pacientem, kde bude připravena veškerá zdravotní dokumentace a sestaven plán 

rehabilitačního programu. Dále se v těchto prostorách nachází bezbariérová koupelna a WC 

pro imobilní pacienty, kuchyňský koutek pro zaměstnance, vestavěné skříně, komora, která 

bude slouţit jako sklad.   

 

Zákazníky jsou pacienti kaţdého věku a pohlaví s různými typy onemocnění či 

postiţení, kteří potřebují zlepšit zdravotní stav, zejména v oblasti pohybového ústrojí, ale také 

v oblasti dermatologie apod., kterým bude sestaven rehabilitační program na míru. Toto 

nestátní zdravotnické zařízení bude poskytovat sluţby všem občanům v Ostravě, včetně 

blízkého okolí. Z důvodu nedostatku fyzioterapeutů a dle průzkumu trhu bude poptávka po 

poskytovaných sluţbách přiměřená k rozsahu poskytovaných sluţeb tímto zařízením. 

 

Silné stránky 

 moderní zařízení, 

 příjemné prostředí, 

 přístroje na vysoké úrovni, 

 originalita poskytovaných sluţeb, 
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 kvalifikovaný personál, 

 poskytování nadstandardních programů, 

 prodlouţená pracovní doba. 

 

Slabé stránky 

 začínající zařízení, 

 počáteční nedůvěra klientů. 

 

4.3 Organizační struktura a lidské zdroje 

 

Chod společnosti, rozdělení pravomocí a řízení společnosti bude vycházet z 

následujícího organizačního schématu, kde základní rozhodovací pravomoci a odpovědnost 

má majitel podniku, který má vedle řízení podniku i činnost fyzioterapeuta. 

Obrázek 7 Organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Vymezení jednotlivých pravomocí a náplně práce je uvedeno v kapitole 3.5. 

Manager

Hlavní 
fyzioterapeut

Fyzioterapeut 1 Fyzioterapeut 2
Administrativní 

pracovník
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Podnik bude fungovat jako právnická osoba, společnost s ručením omezeným 

s jediným vlastníkem. K zajištění bezproblémového chodu budou vyuţity sluţby dodavatelů 

spotřebního a zdravotnického zboţí na základě poţadovaných kritérií.  Pro zdravotnické 

potřeby byly vybrány společnosti BTL zdravotnická technika a.s., Akura, pro spotřební zboţí 

bude vyuţíváno nákupu ve velkoobchodech jako je Makro, Velkoobchod papíru apod. 

 

4.4 Finanční zhodnocení 

 

Nestátní zdravotnické zařízení specializující se na poskytování rehabilitací je druhem 

podnikatelské aktivity, kde jsou hlavním zdrojem příjmů trţby za poskytované sluţby. 

Z finanční analýzy projektu vyplývá, ţe pro zahájení podnikatelské činnosti je potřeba 

finančních prostředků ve výši 770 000 Kč. Z vlastních zdrojů majitele bude financována 

částka ve výši 370 000 Kč a pro pokrytí zbývajících počátečních nákladů bude vyuţito 

bezúročného dotačního programu pro začínající podnikatele – START, ve výši 400 000 Kč. 

Očekávané trţby jsou v prvním roce, vzhledem k 8 měsíčnímu provozu ve výši 1 120 000 Kč 

a v následujících dvou letech se nepočítá s navýšením kapacity, proto je odhad ročních trţeb 

při 60 procentním vytíţení 1 680 000 Kč.  

 

 Obor fyzioterapie a rehabilitace je oblastí s rostoucím vyuţitím klienty a širokým 

spektrem zaměření. Pokud budou  poskytovány kvalitní sluţby bude se spektrum zákazníků 

rozšiřovat a bude nutné zvýšit poskytovanou kapacitu rozšířením stávajících prostor a sluţeb 

nejen na základě smluvní spolupráce se zdravotními pojišťovnami.  

 

 V součastném světě si lidé začínají uvědomovat cenu svého zdraví, zdravého pohybu a 

jsou ochotni a schopni si za tyto sluţby připlatit. Proto zásadní doporučení pro potenciálního 

podnikatele je poskytovat takové sluţby kvalitními zaměstnanci, aby se zdravotní i psychický 

stav zákazníků zlepšoval a rozšířilo se spektrum klientů na základě kladných referencí. 
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5 Závěr 

 

 Podnikatelský záměr je důleţitým strategickým dokumentem, který při správném a 

reálném vyhotovení pomáhá odhalit omyly a chyby potenciálního podnikání nanečisto. 

 

 Na základě provedených analýz, zejména Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, 

vymezení marketingového mixu a zjednodušené finanční analýze bylo zjištěno, ţe podnikání 

v oblasti fyzioterapie, zaloţení nestátního zdravotnického zařízení, je vhodnou a rentabilní 

aktivitou, a proto bylo potenciálnímu zakladateli doporučeno zahájení této podnikatelské 

činnosti. 

 

 Na základě kritérií, které si potenciální zakladatel stanovil byla provedena analýza 

právních forem  v ČR a doporučuje se zaloţení společnosti s ručením omezeným se 

základním kapitálem 370 000 Kč.  Z hlediska finančního krytí je podnikateli doporučen 

zvýhodněný úvěr START pro začínající podnikatele, kde vedle bezúročnosti je druhou 

výhodou odloţení splácení o 9 měsíců. 

 

 Jednoduché kroky pro zaloţení a vznik společnosti s ručeným omezeným s jediným 

zakladatelem jsou uvedeny ve shrnutí aplikační části. Oblast fyzioterapie, a celkově 

rehabilitace se jeví dle průzkumů trhu jako oblast s rychle se rozvíjejícím potenciálem. 

 

 Růst poptávky po těchto sluţbách je dán současným vývojem a ţivotním způsobem, 

který díky moderním technologiím vede k omezení fyzických aktivit a následným poruchám, 

čí omezení pohybového aparátu, nebo k nadměrným fyzickým aktivitám vedoucím 

k poruchám pohybového aparátu. Ať tak, či tak, oblast fyzioterapie se stává vyhledávanou 

sluţbou a pokud bude vhodně zvolen tým zaměstnanců, zejména z hlediska kvalifikace a 
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motivace k práci, pak je úspěch této podnikatelské aktivity zaručen a bude nutné provést 

strategické úpravy z hlediska rozšíření kapacit a pole působnosti podniku. 
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