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1 Úvod 

 

Životní styl, kvalita života, ale i sport a zdravý pohyb jsou stále častěji probíraná 

témata v současné společnosti. Být zdravý, fit, vypadat dobře, zvládat denní starosti bez obtíží 

a prožívat plně svůj život se stává významnou životní hodnotou. Důvodem proč stoupá zájem   

o sportování, není jen sportovní výkonnost, ale především nedostatek pohybu v důsledku 

současného způsobu života. Současný životní styl, vede ke snížené tělesné zdatnosti a 

funkčnímu stárnutí svalového systému. 

V dnešní chaotické a uspěchané době jsou lidé neustále pod tlakem a ve stresu. 

Většina lidí jezdí autem, má sedavou práci, místo chození do schodů jezdí výtahem a 

pohybové aktivity ubývá. Na sport a relaxaci zbývá jen minimum času, přitom člověk by si 

měl alespoň 3x za týden minimálně na hodinu jít zasportovat. Nezáleží na tom, jaký sport si 

zvolí, jestli outdoorový nebo indoorový, kolektivní či individuální, jde hlavně o pohyb. Tento 

uspěchaný styl života nesvědčí fyzickému ani duševnímu zdraví člověka a je příčinou mnoha 

civilizačních chorob například obezity. 

Tento problém s nedostatkem času na návštěvu fitness center, posiloven či sportování 

všeobecně, se pokouší vyřešit jeden z bytových domů. Dle zájmů vlastníků bytových 

jednotek, kteří jsou v tomto domě sdruženi ve společenství vlastníků jednotek, se výbor 

společenství rozhodl pro své obyvatele zařídit, ve volných společných prostorech domu, 

jednoduché universální fitness. Prostory se nachází v nevyužívaných společných prostorech 

domu, v suterénu jednoho ze vchodů bytového domu. V minulosti se v těchto místech 

nacházela kotelna a prádelna se sušárnou. V bytovém domě, kde by tyto cvičební a 

odpočinkové prostory měli vzniknout, se nachází sedmdesát bytů, které obývá stopadesát 

nájemníků. 

Cílem práce je vytvoření podnikatelského záměru na přestavbu nevyužívaných 

společných prostor bytového domu na jednoduché univerzální fitness vhodné pro všechny 

obyvatele domu. Cílem je také zjistit, zda mají obyvatelé domu o zřízení sportovně – 

relaxačních prostor neboli domácího fitness zájem a jestli je tento nápad a za jakých 

podmínek realizovatelný. 

V teoretické části budou vymezeny a vysvětleny nejdůležitější pojmy související 

s touto problematikou. V praktické části práce nejprve využiji dotazníkové metody k získání 
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podstatných informací, týkajících se zájmů obyvatel o tento typ využití volných společných 

prostor.  

V praktické části budou také využity metody analýzy jako je PEST nebo SWOT 

analýza. Další část návrhu se bude týkat ekonomické rozvahy – náklady na vybavení prostor, 

forma a možnosti financování nákladů na provoz, určení přibližné výše vstupného a optimální 

návštěvnosti. Součástí práce bude také návrh vybavení těchto prostor -  vhodných cvičebních 

strojů a příslušenství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2 Teoreticko - metodologická část 

 

Vysvětlení a zpracování základních teoretických pojmů týkajících se podnikatelského 

plánování a podnikatelského záměru. Dále bude rozpracována metodologie tvorby 

podnikatelského záměru.  

2.1 Podnikatelské plánování 

V podnikání se proces plánování nachází ve všech jeho stádiích. Je potřebný ve všech 

fázích podnikatelského procesu tj. při rozjezdu podniku, v průběhu existence podniku i        

při jeho úpadku nebo prodeji podniku. Úspěšné podniky používají plánování na různých 

úrovních a využívají různé druhy plánů.   

Proces plánování se skládá ze tří stupňů: 

1. Pochopení, kde se nacházíme nyní. 

2. Rozhodnutí, kam se chceme dostat.  

3. Plánování, jakým způsobem se tam dostaneme. [6; Koráb] 

Plánovací proces vychází především z cílů jak organizace, tak i z osobních cílů 

podnikatelů. Důležité je, aby docházelo k souladu všech cílů. Podnikatelské plánování vede 

podnikatele či vedoucí pracovníky k tomu, aby přemýšleli a pracovali systematicky a detailně 

o budoucnosti podniku. 

2.2 Podnikatelský plán 

Před tím, než se rozhodne podnikatel realizovat své záměry, je velmi důležité, ověřit si 

jejich reálnost. Proto se doporučuje, aby si podnikatel před zahájením podnikatelské činnosti 

vypracoval podnikatelský plán.  

Účelem sestavení podnikatelského plánu je, aby si podnikatel uvědomil, jaké kroky 

musí učinit v jednotlivých oblastech, kolik bude potřeba finančních prostředků, kde je získá a 

jak se zhodnotí investovaný kapitál.  

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje podstatné vnitřní a vnější 

okolnosti související s podnikáním. Jeho obsah není závazně stanoven, struktura a rozsah 

může být různý. Obecně se říká, že by měl být jednoduchý, srozumitelný, přesný, stručný a 
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především splnitelný. Mimo jiné by měl být také logický, kompletní a pravdivý. Cíle 

podnikatelského záměru by měly být konkrétní a měřitelné. Pokud chcete, aby úspěšnost 

našeho plánu byla co nejvyšší, měly bychom se snažit tyto podmínky splňovat. [6; Koráb] 

[12; Srpová] 

Základní a nejdůležitější požadavky na podnikatelský plán jsou: 

 Stručnost a přehlednost – za vhodnou délku je považováno přibližně 50 stran. 

 Jednoduchost a srozumitelnost – pro osoby netechnického vzdělání (investoři, 

bankéři). 

 Orientovanost do budoucnosti – měl by představit dlouhodobé plány firmy. 

 Věrohodnost a realistický pohled – měl by obsahovat výhody i nevýhody. 

 Optimistický náhled – neměl by obsahovat příliš přehnaný vývoj společnosti, ani příliš 

pesimistický a nedůvěřivý postoj k vlastnímu vývoji firmy. 

 Nezakrývat slabá místa a rizika – nesnažit se náš projekt dělat lepším, než                   

ve skutečnosti je. Správná identifikace slabých míst a rizik je pro investora mnohem 

důležitější, než pokud se budeme dělat lepším, než jsme a návratnost investice bude 

poté nulová. [12; Srpová] 
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Schéma 2.1 Požadavky na podnikatelský plán 

 

 Výsledky 

 

 

    

 

 

 

Plán         Akce 

 

 

 

 

        

 

 

 

 Pokračování  

 

Zdroj: [12, Srpová]  

  

 

Druhy plánů a plánování lze dle funkčních oblastí rozdělit do několika skupin. 

1. Marketingové plány. Odpovídají na tyto otázky: 

 Jak získat zákazníky? 

 Za jakou cenu? 

 Jaký druh reklamy k tomu bude použit? 

2. Výrobní plány. Odpovídají na tyto otázky: 

 Jak velká by měla být výrobní plocha / Jak by mělo vypadat zázemí pro poskytování 

služby? 

 Jaké stroje a vybavení bude potřeba a v jakém množství? 

  Jak bude kontrolována kvalita výrobků nebo služeb? 

Jednoduchost (srozumitelnost) 

Přesnost (stručnost) 

Reálnost (logičnost) 

Kompletnost (pravdivost) 
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 Jaké legislativní požadavky bude muset podnik splňovat? 

3. Organizační plány. Odpovídají na tyto otázky: 

 Jaké druhy znalostí a dovedností bude potřeba pro naše podnikání? 

 Jaké budou požadavky na personál? (vzdělání, znalosti, praxe atd.) 

 Jaká bude organizační struktura podniku? 

 Jakým způsobem bude zabezpečen tok informací ve firmě? 

4. Finanční plány. Odpovídají na tyto otázky: 

 Kolik finančních prostředků bude potřeba při zahájení podnikání? 

 Kolik peněz bude přitékat a odtékat první rok měsíčně, druhý rok pololetně, třetí rok 

ročně (tj. casflow)? 

 Jaký bude stav majetku a zdroje jeho krytí? 

 Jaké budou podnikatelovy osobní příjmy z podnikání? 

 Jak bude podnikání financováno a odkud budou pocházet finanční zdroje? 

5. Plány řízení kvality. Odpovídají na otázky v oblasti TQM
1
: 

 Jak budou uspokojovat výrobky nebo služby zákazníky? 

 Jak ovlivňují vlastnosti výrobku nebo služby jeho unikátnost? 

 Jakým způsobem bude řízena kvalita výrobků a služeb? 

 

 

 

                                                 
1
 TQM – Total quality management = úplné řízení kvality – jedná se o nejkomplexnější a nejúčinnější systém 

řízení vycházející z filozofie, že kvalita výstupů determinuje a lze ji tedy nejlépe zajistit zvýšením kvality všech 

činností v organizaci prováděných. Cílem je dodání produktů/služeb v kvalitě uspokojující zákazníka ve 

správném čase a za správnou cenu. http://www.equica.cz/total-quality-management 
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6. Plány R&D
2
. odpovídají na tyto otázky: 

 Jaké výrobky či služby budou vyvíjeny? 

 Jaké budou zdroje financování vývoje nových výrobků či služeb? 

 Jaký bude časový plán vývoje nových produktů? 

7. Počítačové plány. Odpovídají na tyto otázky: 

 Jaké počítačové vybavení bude pro podnikání potřeba? Jaká bude jeho cena a kdy 

bude opatřeno? 

 Jaký vliv bude mít počítačové vybavení na úspěch podnikání? 

Z hlediska časového můžeme plány rozdělit na krátkodobé (operativní plánování), 

střednědobé (taktické plány), dlouhodobé (strategie). 

2.3 Podnikatelský záměr 

Pojmenování podnikatelský záměr a podnikatelský plán jsou velmi často mylně 

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

je zpracováván v souvislosti s realizací určitého investičního projektu, respektive souboru 

těchto projektů, označujeme jako podnikatelský záměr.“
3
 [4; Hisrich]  

Podnikatelský plán i podnikatelský záměr jsou písemné dokumenty vypracované 

podnikatelem. Jedná se o celo-firemní dokument popisující klíčové vnější i vnitřní faktory 

související se založením i chodem podniku. Podnikatelský záměr bývá označován jako 

dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje záměry podnikání. Účelem tohoto 

dokumentu je přesně definovat v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází a 

kolik úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba. [16] 

 

                                                 
2
 R&D – Research a development = výzkum a vývoj – znamená tvůrčí práci prováděnou na systematickém 

základě s cílem zvýšit úroveň znalostí, kultury a společnosti a využití těchto znalostí k navržení nových aplikací 

http://en.wikipedia.org/wiki/R%26D 

 

3
 HISRICH, D. R., a Michael P. Peters. Založení podniku. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing. str. 195 
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2.3.1 Pro koho je podnikatelský záměr potřeba 

Je vytvářen především začínajícími podnikateli – těmi, kteří hledají způsob jak 

rozvinout svou podnikatelskou příležitost v úspěšné podnikání. Výjimkou však nejsou ani 

zkušení podnikatelé (vlastníci firem), kteří jej zpracovávají především tehdy, pokud hledají 

nové příležitosti pro další rozvoj svého podnikání. 

2.3.2  Pro koho psát podnikatelský záměr 

Podnikatelé, kteří začínají s podnikáním, píší podnikatelský záměr nejčastěji sami         

pro sebe, aby si ujasnili, jestli je jejich podnikatelský nápad realizovatelný či aby si názorně 

definovali všechny kroky, které bude třeba provést k zahájení jejich podnikatelské činnosti. 

Důraz by měl být kladen především na základní fakta o situaci na trhu, konkurenci nebo 

ekonomických aspektech podnikání. 

Podnikatelský záměr však nemusí být určen pouze pro samotného podnikatele, adresátem 

může být například také banka, a to v případě, že ji podnikatel plánuje oslovit s poptávkou 

finančních zdrojů na zahájení či rozšíření podnikání. Pro banku bývá nejdůležitější historie 

podnikatelské činnosti (pokud nějaká existuje), finanční situace, smluvně uzavřené či 

připravené kontrakty apod. 

Dalším z důvodů pro sestavení podnikatelského záměru může být například získání dotací 

na rozvoj podnikání. V tomto případě je třeba upravit charakter podnikatelského záměru podle 

očekávání adresáta – poskytovatele dotací.  

Podle typu adresáta se budou jednotlivé podnikatelské záměry lišit a to především svou 

strukturou včetně obsahu jednotlivých kapitol.  
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2.3.3  Struktura podnikatelského záměru 

Existuje rozdělení podnikatelského záměru na šest základních částí: 

Schéma 2.3 Rozdělení podnikatelského záměru na šest základních částí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [podle Hisrich – Založní podniku; 4] 

 

Realizační resumé 

Stručný souhrn, který je první částí podnikatelského záměru. Zpracovává se však až 

v samém závěru. Vzhledem k tomu, že s tímto souhrnem přichází případný poskytovatel 

kapitálu nejdříve do styku, měl by co nejpřesněji nastínit základní charakteristiky firmy a 

projektu ve stručné a přesvědčivé formě. Rozsah tohoto resumé by mělo být v rozsahu          

asi 2 – 3 strojových stránek.  

Součástí resumé by měl být název a adresa firmy, telefonní číslo, číslo faxu, kontaktní 

osoby, charakteristika produktu nebo služby, která je náplní projektu, její specifické vlastnosti 

a přednosti vzhledem ke konkurenci, popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a také 

distribuční cesty, které chce využít k dosažení těchto trhů. Kromě toho by resumé mělo 

obsahovat strategickou orientaci firmy na období příštích 3 až 5 let, včetně jejich 

dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů i uvedeni fáze podnikatelské činnosti,          

ve které se firma nachází, zhodnocení manažerských zkušeností a kvality nejdůležitějších 

pracovníků firmy ve vztahu k danému projektu a nakonec finanční stránku zahrnující odhady 

1. Realizační resumé 

 

2. Charakteristika firmy a 

jejich cílů 

 
3. Charakter a náplň 

technicko-ekonomické 

studie 

 4. Organizační řízení a 

manažerský tým 

 
5. Shrnutí a závěry 

 

6. Přílohy 

 



14 

 

zisku v následujících pěti letech, velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný 

roční výnos pro poskytovatele kapitálu. 

Realizační resumé se často označuje jako exekutivní souhrn, jehož cílem je zaujmout a 

přesvědčit investora, popřípadě uživatele k dalšímu zkoumání záměru. 

Historie firmy 

Zachycuje činnost firmy a uvedení motivů pro její založení a vznik. Popisuje 

významné charakteristiky produktů či služeb a sledované cíle. Nutné je zobrazit výsledky 

podnikatelské činnosti a dosažené úspěchy, vývoj finanční situace firmy nejen v minulých 

letech, ale i v současnosti a způsob jejich financování. 

Popis produktů či služeb 

Shrnutí charakteristik produktů či služeb v jejich současné fázi (výzkumu a vývoje či 

již uvedení na trh), doba jejich životnosti, kdo je či bude jejich uživatelem a jaké výhody mu 

budou z uplatnění těchto produktů či služeb plynout, jaké zásadní faktory rozhodují o jejich 

úspěchu, jaké jsou jejich jedinečné rysy, které určují jak je výrobek či služba 

konkurenceschopný, jaké jsou možnosti ochrany produktů či služeb (patenty, licence, apod.), 

jaké nové služby či produkty připravuje konkurence, jedinečnost strategie výroby, distribuce a 

marketingu. 

Sledované cíle 

Nejdříve je nutné zahrnout základní strategické cíle, kterých chce firma uskutečněním 

daného projektu dosáhnout. Dále je třeba shrnout specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, 

jako je uspokojení poptávky a postavení firmy na trhu, inovace výrobního procesu a 

technologie, kvalita produkce, finanční stabilita a efektivnost, sociální oblast, rozvoj 

organizace a řízení, ochrana životního prostředí, prestiž a společenské postavení firmy.  

Stanovené cíle by měly být dosažitelné a realizovatelné, současně pak motivující a 

vyjádřené v odpovídající formě. Doporučuje se jejich kvantifikace s tím, že by se měly být 

navrženy na období příštích dvou až pěti let. [4; Hisrich] 
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Organizace řízení a manažerský tým 

Velmi důležité je ukázat, že firma disponuje vyváženým manažerským týmem a 

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

považována za jeden z nejdůležitějších faktorů, které poskytovatelé kapitálu zvažují, a často 

bývá jedním z prvních aspektů, které hodnotí. V některých případech se dobrý manažerský 

tým nadřazuje nad prvotřídním produktem. Podstatné je proto ukázat kvalitu, profesionální 

dovednosti, kompetenci a angažovanost manažerského týmu k danému projektu, které jsou 

hlavním předpokladem jeho úspěšné realizace.  

Je zapotřebí zaměřit se především na organizační schéma s upřesněním a vymezením 

pravomoci a odpovědnosti jednotlivých manažerů a uvedením jejich pozic. Co se týká 

ostatních pracovníků, je třeba určit klíčové vedoucí pracovníky, a to z hlediska jejich rolí, 

zkušeností, znalostí, dosažených výsledků, současných, ale také budoucích přínosů pro firmu. 

Také je potřeba stanovit způsob odměňování těchto pracovníků, včetně uvedení platové 

úrovně, způsobu hmotné zainteresovanosti na výkonnosti firmy (především na dlouhodobých 

hospodářských výsledcích).  

Zdárné uskutečnění a fungování projektu vyžaduje zajištění potřebných pracovních sil 

s vhodnou kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. Nutné je ujasnění požadavků na pracovní 

síly z hlediska jejich počtu a kvalifikace, což umožňuje dále stanovit správné metody a 

způsoby výběru a získávání pracovních sil. Nezbytné jsou také programy výcviku a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, ale také stanovení výše mzdových nákladů, pojistného na zdravotní 

a sociální zabezpečení a ostatních složek osobních nákladů. 

Jedná-li se o náročnější a rozsáhlejší projekty je důležité dodržovat rozčlenění                  

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

brát ohled také na zvyšující se režijní náklady, které tvoří v mnoha případech podstatnou 

složku nákladů a mají do značné míry vliv na výši dosahovaného zisku i na rentabilitu 

projektu. [4; Hisrich]  

Charakter a náplň technicko-ekonomické studie 

Účelem technicko-ekonomické studie je detailní zpracování technických, ekonomických, 

finančních, manažerských a jiných aspektů projektu. Měla by zachycovat nejen výsledky, 

kterých bylo z hlediska volby jednotlivých prvků projektu dosaženo, ale i podstatné aspekty 

celého optimalizačního procesu, která k dosažení těchto výsledků vedla. 
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Schéma 2.3: Technicko-ekonomická studie projektu by se měla skládat z těchto složek: 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [podle Fotra - Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 3] 
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nejvhodnější technologie je ovlivňována větším počtem faktorů, z nichž některé mají 

charakter omezujících podmínek a definují určitý interval velikosti výrobní kapacity. 

Mezi tyto omezující podmínky řadíme kvalitu a dostupnost základního materiálu, disponibilní 

zdroje finančních prostředků, disponibilní technologie, kvalita vlastního vývoje a 

technologického know-how, legislativní podmínky a předpoklady. 

Velmi důležité je promyslet a prověřit všechny omezující podmínky vstupu a až              

po důkladně studii pokračovat dalšími kroky. 

c) Materiálové vstupy a energie 

U  mnohých projektů je možno využít pro zajištění, téhož výrobního programu, různé 

materiály a suroviny. Volbu užitého základního materiálu a suroviny, která může současně 

ovlivnit volbu technologie, je potřeba založit na posuzování možných variant z hlediska 

určitých faktorů. Za nejpodstatnější jsou považovány dostupnost daného základního 

materiálu, možnosti substituce daného materiálu v případě jeho nedostupnosti, míra rizika 

spojená se zabezpečováním daného materiálu, cenová úroveň materiálu, která je 

bezprostředně promítnuta do výrobních nákladů. 

Největší pozornost je potřeba věnovat především základním materiálům a surovinám, 

které jsou nejpodstatnější pro výrobní program a které tvoří mnohdy hlavní část výrobních 

nákladů. [3; Fotr, Souček] 

d) Umístění podnikatelské jednotky 

Jedná se o dvouetapový proces, kdy se v první etapě zvažují varianty lokality jako 

určité širší oblasti a po výběru nejvhodnější lokality se pak hodnotí a posuzují varianty 

vlastního místa výstavy v rámci vybrané lokality. Základní informace pro volbu umístění, a to 

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

jsme došli k postupnému vyjasnění výrobního programu, velikosti podnikatelské jednotky a 

k určení základních materiálů a surovin. Největší význam mají požadavky projektu                

na infrastrukturu lokality z pohledu potřebné kvantity a kvality, popřípadě i požadavky 

projektu na pracovní síly. 
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e) Finanční analýza a hodnocení 

Výsledky finančně-ekonomických analýz a finančních záměrů by měly poskytovat 

přehledné informace nejen o finančně-ekonomické stránce daného projektu, ale i celé firmy. 

Jedná-li se o daný projekt, je třeba v této části podnikatelského záměru uvést jednak přehled 

hodnot kritérií pro zhodnocení ekonomické výhodnosti projektu, jako jsou rentabilita, doba 

úhrady, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a index rentability. Důležitými 

ukazateli jsou také výsledky posouzení komerční životaschopnosti (finanční stability 

projektu), které znamenají pro poskytovatele kapitálu rozhodující informace. 

  Je-li projekt realizován již existující firmou, je potřeba kromě výše uvedených aspektů 

týkajících se pouze daného projektu podnikatelského záměru předložit výsledky hospodaření 

firmy jako celku. Jedná se o přehledné informace, které se týkají: 

 výkonnosti firmy v minulých obdobích i současnosti pomocí soustavy základních 

poměrových ukazatelů včetně jejich srovnání s konkurencí a průměry odvětví či 

oboru, 

 základních závěrů plynoucích z výkazu zisků a ztrát, rozvahy a peněžních toků 

firmy, 

 specifikace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich využití a způsobu 

splácení úvěrů, 

 zadlužení firmy v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé závazky, 

 specifikace pohledávek s uvedením podílů pohledávek, 

 způsobů sledování a kontroly finančních prostředků. 

 

Výše zmíněné informace představují základní informace pro hodnocení investiční 

příležitosti ze strany potencionálního investora. S finančně-ekonomickou stránkou projektu 

respektive firmy, je úzce spjata i otázka vlastnictví. Proto je potřeba charakterizovat vybranou 

právní formu podnikatelské činnosti, uvést objem a formu kapitálu, který se do firmy vnáší. 

[3; Fotr, Souček] 

 



19 

 

f) Analýza rizik 

Tato analýza se zabývá rizikovými stránkami projektu. Je nutné charakterizovat základní 

výsledky analýzy rizika tohoto projektu, a to zejména klíčové faktory rizika, jejich 

potencionální dopady na firmu, přijatá opatření na snížení podnikatelského rizika včetně 

plánů korekčních postupů, umožňujících flexibilní a nákladově efektivní reakci firmy            

na možný výskyt rizikových faktorů. 

g) Plán realizace 

Nejprve je zapotřebí rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí projektu, které často závisí 

především na získání zdrojů financování. Poté následuje vypracování technické dokumentace, 

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

provozu. Všechny tyto činnosti by měly být koordinovány plánem realizace. 

Tento plán se zaměřuje na vytyčení jednotlivých aktivit a úkolů, které je potřeba 

zabezpečit. Určuje termíny, ve kterých je nutné dokončit a zahájit tyto aktivity a zvláště pak 

osoby, zodpovědné za jejich realizaci. Dalším bodem plánu realizace je rozhodnutí o zdrojích, 

které bude realizace vyžadovat. Nakonec se stanoví výsledky, kterých má být dosaženo 

pomocí jednotlivých aktivit. 

Důležité je určit činnosti, které jsou pro úspěšnou realizaci projektu kritické, a kterým je 

díky tomu zapotřebí věnovat větší pozornost.  

Shrnutí a závěry 

Závěrečná část podnikatelského záměru by měla obsahovat jednak shrnutí základních 

aspektů, rozvedených v jednotlivých částech tohoto záměru, jako časový plán uskutečnění 

projektu. Ve shrnutí je potřeba věnovat pozornost především: 

1. celkovému strategickému zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho 

aspektů tak, aby byly splněny dlouhodobé cíly firmy, 

2. zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos 

manažerského týmu k tomuto úspěchu, 

3. uvedení jedinečných rysů firmy, 

4. stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu, 
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5. procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejich zakladatelů. 

Časový záměr by měl poskytovatel kapitálu získat především informace o době výstavby, 

době zahájení podnikatelské činnosti a o termínech, kdy bude třeba vynaložit finanční 

prostředky. [3; Fotr, Souček]  

Přílohy 

Do příloh podnikatelského záměru se nejčastěji uvádějí výpisy z obchodního rejstříku, 

životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, výkresy výrobků, prováděné průzkumy trhu 

a jejich výsledky, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a 

ztrát, rozvaha, cash flow, výsledky analýz citlivosti projektu, propočty kritických bodů, 

reference významných osobnosti apod. 

Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky: 

 být stručný a přehledný, 

 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů – musí být 

srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou zpravidla osoby, které nemají hlubší 

technické znalosti, 

 vyzdvihovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, investoři totiž 

oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost, 

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

 snažit se být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt pesimistický, nepodceňovat se – při podceňování může daný projekt působit      

na investora málo atraktivně, 

 neskrývat slabá místa a rizika projektu, 

 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a 

podnikatelských dovedností, ale i schopností práce jako efektivního týmu, 
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 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě využití bankovního úvěru 

k financování projektu, 

 prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti získat zpět vynaložený kapitál 

s patřičným zhodnocením, 

 být vypracován kvalitně i po formální stránce. [3; Fotr, Souček] 

Důležité je zmínit, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nemusí znamenat 

úspěch projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalitní příprava projektu se ukáže 

příznivě tím, že zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů, a tím zlepšuje hospodářské 

výsledky firmy z dlouhodobého hlediska. Podstatně se také snižuje riziko neúspěchu projektu, 

který by vážně ohrozil finanční stabilitu firmy a popřípadě i její existenci. 

Podnikatelský záměr je potřeba neustále aktualizovat a upravovat, aby odpovídal 

současnému stavu a době. 

2.4. Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum je definován jako systematické plánování, shromažďování, 

analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, 

v níž se firma ocitla.“
4
 

Marketingový výzkum může být prováděn několika způsoby. Většina velkých společností 

disponuje vlastním oddělením marketingového výzkumu, které hraje v organizaci významnou 

roli. V menších společnostech provádí marketingový výzkum všichni zaměstnanci, zákazníci 

nebo si mohou najmout služby agentury zabývající se tímto oborem. Společnosti dávají        

na marketingový výzkum jedno až dvě procenta z tržeb společnosti.  

Proces marketingového výzkumu 

Skládá se z pěti základních kroků: 

1. krok - určení problému – vypracování projektu výzkumu; nejdůležitější krok 

marketingového výzkumu 

                                                 
4
 MALÝ, Václav. Marketingový výzkum: teorie a praxe. 2. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. str. 56 
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2. krok – analýza situace a definování zdrojů informací – snaha o vytvoření co 

nejúčinnějšího plánu na shromáždění potřebných informací 

3. krok - shromažďování informací – rozhodnutí o tom, jakým způsobem získáme 

potřebné informace a jaký typ výzkumu zvolíme; tato fáze marketingového výzkumu 

je obecně nejnákladnější a nejvíce náchylná k chybám,  

4. krok - analýza informací – vytvoření závěrů ze shromážděných informací, výpočty 

průměrů a rozptylů pro nejdůležitější proměnné 

5. krok - prezentace závěrů – předání relevantních závěrů [10; Malý] 

 

Schéma 2.4: Proces marketingového výzkumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [podle Kotlera – Marketing;7]  
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analýza vztahů, závislostí a příčin, přímo u zkoumané jednotky a jejich zobecnění. Tento typ 

výzkumu hledá podrobné odpovědi na otázku „proč?“. Každý z těchto výzkumů vyžaduje jiné 

přístupy, podává nám různé informace. Výběr metody závistí na tom, k čemu mají informace 

sloužit, jaké má být jejich množství a kvalita, jaký vyžadujeme stupeň přesnosti a jaká je míra 

požadované zobecnitelnosti. 

Za nejpoužívanější metody marketingového výzkumu jsou: 

Pozorování 

Proces poznávání a zaznamenávání smyslově vnímatelných skutečností, avšak bez zásahu 

pozorovatele. U této metody není potřeba přímý kontakt se zkoumanými předměty.  

Pozorování se skládá z těchto čtyř složek: 

1. stupně vědomí, obeznámení pozorovaného 

2. stupně účasti pozorovatele je v úzké souvislosti se stupněm vědomí pozorovaného; jde 

o to, jakou roli hraje pozorovatel v rámci dané situace a do jaké míry tuto roli pozná 

pozorovaný 

3. stupně standardizace 

4. formy postihnutí a registrování; vnímání pozorovaného dění se uskutečňuje vizuálně, 

ale i pomocí ostatních smyslových orgánů, čímž získáme hlubší pochopení jevů 

Metody pozorování jsou v praktickém životě využívány v těch případech, kdy použití 

jiných metod sběru informací je nemožné nebo značně nákladné. Často se tato metoda 

výzkumu kombinuje s jinými metodami a slouží jako metoda doplňková. 

Dotazování 

Patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější metody marketingového výzkumu. Tato 

metoda získává informace dotazováním tj. kladením záměrně cílených otázek. Umožňuje nám 

získat mnoho informací o individuálním respondentovi najednou, ať jde o názory, zájmy, 

postoje, hloubku znalostí či vědomostí respondenta, jeho preferencí či charakteristik. Zdrojem 

informací jsou odpovědi respondenta, jeho verbální i neverbální chovaní způsobené 

položením otázky. 
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U dotazování rozlišujeme několik typů šetření. Jedním z nejdůležitějších kritérií 

klasifikace šetření je, zda se hodnoty zkoumaných proměnných zjišťují u všech jednotek 

základního souboru nebo jen u některých z nich. Tyto dva typy nazýváme vyčerpávající a 

výběrové šetření.  

Vyčerpávající je takové, při němž se zjišťují hodnoty zkoumaných proměnných u všech 

jednotek základního souboru bez výjimky. Za největší klad tohoto šetření lze považovat to, že 

poskytuje podklady pro zcela přesné charakterizování základního souboru. 

Výběrová šetření jsou ta, při nichž se vědomě předem počítá se zjišťováním hodnot jen     

u některých jednotek výběrového souboru. Za klady tohoto druhu šetření můžeme považovat 

ve srovnání s vyčerpávajícími to, že získání potřebných údajů je relativně úsporné na finanční, 

věcné i pracovní náklady a že je zde snadnější a rychlejší kontrola správnosti a úplnosti 

získaných výsledků. Nevýhodou je, že odhady pořízené pomocí výběru se plně nekryjí se 

skutečnými vlastnostmi zkoumaného základního souboru, ale poněkud se od nich odchylují, 

čili jsou zatíženy tzv. výběrovou chybou. Ta vznikne, tím že zjišťujeme hodnoty proměnných 

jen u výběrového souboru, ale přitom závěr přenášíme na celý základní soubor. [10; Malý]  

Dotazník 

Je jednou z nejstarších technik marketingového výzkumu a k zjišťování primárních 

informací se používá nejčastěji. Dotazník by měl být profesionálně připravený, přehledně 

uspořádaný a vyzkoušený. Je potřeba pečlivě zvolit typy otázek, jejich formulaci a sled 

(strukturu dotazníku). 

Typy otázek: 

a) otevřené otázky (volné otázky) 

Výhodou tohoto typu otázek je širší možnost odpovědí. Jsou vhodné tam, kde není 

možné předvídat všechny odpovědi. Nevýhodou mohou být problémy s interpretací. 

Tento typ otázek není vhodný u písemného dotazování, protože respondentům se 

nechce vypisovat dlouhé odpovědi.  

b) uzavřené otázky 

Otázky i odpovědi jsou standardizovány, u každé z otázek jsou uvedeny možné 

odpovědi, ze kterých dotazovaný vybírá tu, která odpovídá jeho názoru či postoji. 
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Tento typ otázek je vhodný tam, kde můžeme uvést všechny možné odpovědi.          

Za nevýhodu můžeme považovat zkreslení zapříčiněné omezeným množstvím 

odpovědí. [10; Malý] 

2.4.1.1 Marketingový mix 

Vychází ze čtyř základních nástrojů marketingu, označované jako 4 P (produkt, price, 

promotion, place). Jsou to: 

Schéma 2.5 Složky marketingového mixu 4 P 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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u spotřebitele rozhodují, jak výrobek uspokojí jeho očekávání. [5; Chuchro] [21] 
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Propagace 

Cílem propagace je informovat o výrobku – vlastnosti, dostupnost, cena a přesvědčit 

zákazníka o výhodnosti koupě produktu. [5; Chuchro] [2; Durdová] [21] 

Schéma 2.6 Složky marketingového mixu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8; Kotler, Keller – Marketing management]  
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trh, zákazníci, dodavatelé, konkurence, finanční potřeby, příležitosti a hrozby, samotná osoba 

podnikatele, volba právní normy podnikání, apod. Vyplatí se odhalit slabá místa zamýšleného 

podnikání a eliminovat tak možné neúspěchy a mnohdy hrozící velké finanční ztráty. 

Analýza očekávání a cílů vlastníků 

Cílem podniku je vytvářet zisk, ovšem ze strany vlastníků organizace by měli být 

formulovány i další cíle, kterých by měl podnik dosáhnout. V dnešní době se přidávají 

k cílům hodnoty společenské, ekologické, sociální a zaměřené na dlouhodobou budoucnost 

lidstva. Hlavní cíle jsou definovány jako tvorba finančních a nefinančních hodnot. Podnik by 

se měl snažit vytvářet trvale udržitelnou hodnotu, což znamená být silným a důvěryhodným 

partnerem, dodávat reálné hodnoty zákazníkům, vytvářet zisky a další hodnoty pro vlastníky, 

nabízet zaměstnancům možnosti osobní a profesní růst a chovat se eticky a zodpovědně 

k okolí. [18] 

Analýza trhu 

Je jednou z nejdůležitějších analýz, které by měl podnikatel provést. Pouze z ní, zjistí 

jeho možné rezervy, získá informace o tom, zda je trh přesycen nebo nenasycen, kdo na něm 

operuje nebo se chystá, jeho velikost a tedy i případné podnikatelské příležitosti atd. 

Analýza zákazníků 

Tato analýza má za úkol zjistit potřeby a přání zákazníka. Podnikatel prostřednictvím 

této analýzy získá představu o jejich segmentaci, tedy do jakých skupin a podle čeho je možné 

zákazníky rozdělit, a tím na ně může lépe působit marketingovými aktivitami. Zjišťují se také 

potřeby jednotlivých segmentů a jejich velikost atd. Tyto informace mohou pomoci 

podnikateli vybrat, na jaký segment (nebo segmenty) zákazníků by bylo nejoptimálnější se 

zaměřit a jak marketingově prodej podpořit (propagace, obal, apod.). 

Analýza dodavatelů 

Téměř žádná firma se neobejde bez dodavatelů, ať už materiálu, polotovarů, zboží 

nebo služeb. Proto je velmi účelné zjistit možnosti v této oblasti – s jakými dodavateli je 

možno navázat spolupráci, jaké jsou jejich obchodní, dodací a platební podmínky, kvalita 

výrobků, jak rychle jsou schopni a ochotni vyhovět našim požadavkům, jaká je s nimi 

komunikace atd. Tyto informace můžeme získat například z internetu, osobně či telefonickým 

kontaktem nebo i prostřednictvím referencí. 
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Analýza konkurentů 

Je další z důležitých součástí přípravy na podnikání. Pokud podnikatel dobře nezná 

svou konkurence, nemůže se jí ani vyrovnat natož pak ji překonat. Odborníci tvrdí, že 

konkurenci by měl podnikatel znát tak dobře, jako sám sebe. Je nutné si uvědomit, že 

konkurence byla na trhu už dříve, tím pádem má pravděpodobně okruh svých stálých 

zákazníků, zná daný trh i tržní prostředí a ví, jakým způsobem působit na zákazníka. 

Potencionální podnikatel chce na trh přijít zcela nově, a pokud nezná dobře své soupeře, neví, 

jak komunikovat a působit na zákazníky, jak velký podíl na trhu konkurenti mají, jaké mají 

slabiny a kde jsou možné podnikatelské příležitosti. [17] 

2.4.1.2.2 PEST analýza 

Pro poznání externího okolí, ve kterém podnik působí, je vhodné použít některou 

z analýz prostředí např. PEST analýzu. Tato analýza nám ukáže, jaké jsou změny a trendy 

v okolí podniku a jaký vliv mohou na podnik mít.  

PEST analýza představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a 

technologických faktorů prostředí, kterou mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy.             

Do sociálního prostředí patří i demografické a kulturní prostředí. Někdy slýcháváme i             

o modelu SLEPT (social = sociální, legal = právní, economic = ekonomické, political = 

politické a technological = technologické prostředí). 

Základní čtyři faktory a jejich příklady: 

1. politické/právní – legislativa regulující podnikání, politická situace, ochrana 

spotřebitelů, předpisy na ochranu ochranných známek a patentů, předpisy EU, či jiné 

mezinárodní právo či nařízení, apod. 

2. ekonomické – HDP, výdaje spotřebitelů, vládní výdaje, monetární politika, zdanění 

(vliv na příjem spotřebitelů), inflace, měnové kurzy, apod. 

3. sociální – vzdělání, móda, trendy, kultura, regionální rozdíly, životní styl, pracovní 

mobilita, rozdělení příjmů, demografické faktory, apod. 

4. technologické – vládní výdaje na výzkum, nové objevy, patenty, vývoj nových 

technologií, spotřeba energie a náklady na energii, apod. [1; Blažková]  
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Cílem PEST analýzy není jen analyzovat všechny složky jednotlivých faktorů, ale najít ty 

složky, které mají pro podnik zásadní význam, tedy které pro něj mohou znamenat nějakou 

významnou příležitost nebo naopak hrozbu. Analýza by se rovněž měla snažit o stanovení 

nějaké pravděpodobnosti, se kterou k této šanci nebo hrozbě dojde. V poslední době se k této 

analýze přidává pátý faktor, kterým je ekologie. [8; Kotler, Keller] 

2.4.1.2.3 SWOT analýza 

Název této analýzy vychází z prvních písmen anglických názvů, a to: 

S = strengths = silné stránky 

W = weakness = slabé stránky 

O = opportunities = příležitosti 

T = threats = hrozby 

Metoda, pomocí které je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou atd. Hodnotí 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující úspěšnost organizace nebo jiného hodnoceného systému. 

 Hlavním úkolem této analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky organizace 

a klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. [20] 

Následující schéma ukazuje využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu. [1] 

 

Schéma 2.7 Využití výsledků komplexní analýzy pro SWOT analýzu 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: [1; Blažková] 
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Základem metody je kvalifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a 

slabých stránek na straně jedné, vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

Obrázek č. 1 : SWOT matice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [podle www.Vlastnicesta.cz; 19] 
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SILNÉ STRÁNKY  - patří zde ty interní faktory, díky jimž má firma silné postavení na trhu. 

Lze použít jako podklad pro určení konkurenční výhody. Jedná se o zhodnocení podnikových 

schopností, dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 

SLABÉ STRÁNKY – jsou opakem stránek silných. Vyjadřuje slabiny firmy, úroveň 

některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená stránku slabou, což 

znemožňuje efektivní výkon firmy. 

PŘÍLEŽITOSTI – možnosti, s jejichž realizací rostou vyhlídky na růst či lepší využití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik před konkurencí. Podnik je 

musí nejdříve identifikovat, aby je poté mohl využít ve svůj prospěch. 

HROZBY – nepříznivá situaci či změna okolí podniku může znamenat překážky pro činnost. 

Může hrozit úpadek či nebezpečí neúspěchu. Podnik se je snaží minimalizovat, pokud již 

nastaly, snaží se na ně reagovat odpovídajícím způsobem. [1; Blažková] 

2.5 Finanční analýza 

Finanční analýza společně s hodnocením projektů zaujímá v technicko-ekonomické 

studii projektu významné postavení, jelikož poskytuje základní informace pro rozhodování    

o přijetí či zamítnutí projektu. [3; Fotr, Souček] 

Vytvoření finanční analýzy obsahuje tvorbu několika variant a výběr varianty, která bude 

nejvhodnější pro dosažení požadovaných cílů. Každá z navržených variant se nejdříve 

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

dostatečné finanční zdroje, je třeba vypracovat další variantu, která bude doplněna možností 

externích finančních zdrojů. Každá varianta by měla být také posouzena různými metodami 

finanční analýzy, především ukazateli výnosnosti. [13; Synek] 

Hodnocení a volba projektu, vede ke dvěma podstatným rozhodnutím. Prvním z nich je 

rozhodnutí investiční, druhým je rozhodnutí finanční. Investiční rozhodnutí se týká věcné 

náplně projektu a představuje tedy rozhodnutí, do jakých konkrétních aktiv bude firma 

investovat. Druhým typem rozhodnutí je rozhodnutí finanční, kde firma rozhoduje o velikosti 

a struktuře finančních zdrojů (hotovosti), kterou bude na realizaci daného projektu potřebovat. 

Finanční a investiční rozhodování firmy jsou vzájemně závislá a těsně spolu souvisejí. 
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2.5.1 Druhy financování podniku 

Financování v podniku můžeme klasifikovat podle několika hledisek. 

Vzhledem k původu kapitálu rozlišujeme: 

 Vnitřní (interní) financování, kde je u podniků zdrojem kapitálů podniková 

hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk (resp. odpisy). Naopak u společenství 

bytových jednotek jsou hlavním zdrojem příjmů příspěvky členů společenství            

do společného fondu, pronájem společných prostor nebo úroky z uložení peněžních 

prostředků u bankovních ústavů. 

 Vnější (externí) financování, zde kapitál přichází z vnějšku, tedy mimo podnik 

v našem případě společenství. Pro podnik jsou jejich hlavními zdroji vklady a podíly 

zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků, tj. financování z vlastních zdrojů, dále 

financování z cizích zdrojů, jako jsou například obligace, půjčky, úvěry všeho druhu. 

U společenství vlastníků jednotek jsou hlavním vnějším zdrojem úvěry a půjčky        

od bank nebo dotace. [14; Synek, Kislingerová] 

Schéma 2.8 Financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování [podle Synek – Podniková ekonomika;14] 
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Další formou vnějšího financování je leasing, ve kterém leasingové společnosti, 

pronajímají stroje, výrobní zařízení, automobily atd. nájemci. Rozlišujeme dva druhy 

leasingu: 

Operativní (provozní) – klasická nájemní smlouva, kde po skončení nájmu zůstává předmět 

ve vlastnictví leasingové společnosti. 

Finanční – finanční smlouva je zde nevypověditelná, po skončení nájmu předmět většinou    

za symbolickou cenu přechází do vlastnictví nájemci. [14; Synek, Kislingerová] 

2.5.2 Náklady 

Náklady dělíme na dvě základní skupiny fixní a variabilní. Fixní náklady nejsou závislé 

na období a na objemu produkce a do kalkulací vstupují formou odpisů. Variabilní náklady se 

naopak mění se změnou produkce tzn. jsou přímo závislé na produkci. [22] 

 

2.6 Společenství vlastníků jednotek 

Vznik 

Společenství vlastníků jednotek vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž 

minimálně tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, včetně původního vlastníka. Za den 

vzniku je považován den, kdy je doručena listina s doložkou o vyznačení vkladu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí poslednímu z těchto tří vlastníků. Společenství vlastníků 

jednotek vzniká bez ohledu na vůli jednotlivých jeho členů. 

Společenství vlastní jednotek je právnickou osobou a je zapsáno do rejstříku společenství 

vlastníků jednotek vedeného krajským respektive městským soudem.  

Účel 

Společenství vlastníků jednotek má omezenou působnost, je způsobilé vykonávat 

práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami 

společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství 

zajišťuje pro své členy – vlastníky jednotek výkon některých jejich spoluvlastnických práv    

na společně vlastněných věcech, čili správu a provoz majetku, který je v jejich 

spoluvlastnictví. 
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Účelem společenství je správa společných částí domu, výběr a použití finančních prostředků 

jednotlivých vlastníků potřebných pro tuto správu. 

2.6.1 Orgány společenství 

Podle zákona musí mít společenství tyto orgány: 

 Shromáždění vlastníků jednotek 

 Výbor společenství 

 Pověřený výbor, není-li zvolen výbor 

 Další orgány podle stanov 

Nejvyšší orgán 

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků jednotek, to znamená, že 

musí být pozváni všichni vlastníci na společné sezení. Toto shromáždění je podobné jako 

valná hromada akcionářů, nelze však, a to ani analogicky, použít předpisy obchodního práva   

o valné hromadě a.s. na shromáždění vlastníků. 

Pravomoci shromáždění: 

 Rozhodování o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy, 

 Schválení a změna stanov, 

 Rozhodování o změně účelu užívání domu, o změně domu, 

 Volba členů orgánů, 

 Určení způsobu stanovení výše záloh na náklady spojené se správou domu a 

společenství, není-li zvolen výbor či pověřený vlastník, 

 Určení způsobu rozúčtování nákladů spojených se správou a domu na jednotlivé 

vlastníky jednotek, 

 Rozhodování o dalších věcech spojených se správou domu. 

Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné v tom případě, že se na něj sejde tolik 

vlastníků, kteří tvoří tolik jednotek, že součet podlahové plochy jednotek v jejich 
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vlastnictví činí více než jednu polovinu podlahové plochy všech jednotek v domě. Je však 

potřeba zdůraznit ještě jednu věc: Na shromáždění může hlasovat pouze vlastník jednotky 

nebo jím zmocněná osoba. 

Výkonný orgán 

Výkonným orgánem společenství je výbor společenství. Je to povinný orgán 

společenství. Členy výboru volí a odvolává shromáždění, a to tak, aby za každý vchod          

do domu jednal ve výboru jeden člen výboru, prioritně obyvatel daného vchodu. Kandidáta 

navrhuje většina vlastníků z příslušného vchodu. Povinností členů výboru je přenášet 

informace od výboru směrem ke členům společenství bydlícím v příslušném vchodě, za který 

byl zvolen, a informace od těchto členů směrem k výboru. 

Výbor je volen polovinou všech hlasů ve společenství, a to na shromáždění. 

Zvolený výbor si poté zvolí svého předsedu, který má formální oprávnění jednat za výbor. 

Další orgány společenství 

Vlastníci jednotek si mohou určit ve stanovách společenství i další orgány. V praxi se 

může jednat o orgány s kontrolní pravomocí i o orgány s výkonnou pravomocí. 

2.6.2 Vymezení dalších důležitých pojmů týkajících se sdružení vlastníků jednotek 

Správa společných částí domu 

Společenství vlastníků jednotek je způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze    

ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, případně 

vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů. Společenství tedy zajišťuje pro své 

členy správu společných částí domu.  

Správou se rozumí například: 

 zajištění plnění poskytovaných k užívání jednotek, jako je dodávka el. energie, vody, 

plynu, tepla, rozvod signálu televize a rozhlasu, odvoz odpadků apod., 

 vedení evidence poskytování těchto služeb, evidence nákladů 

 zajištění osvětlení vchodů do domu, schodišť, chodeb, sklepů, půd a ostatních 

společných prostor, 



36 

 

 úklid a udržování pořádku ve společných částech domu a pozemku, 

 pojištění domu a jejich společných částí, vedení dokumentace k domu, vybírání záloh. 

Určení velikosti hlasů vlastníka 

Při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek je rozhodující velikost 

spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, což odpovídá 

velikosti podlahové plochy vlastněných jednotek vzhledem k celkové ploše všech jednotek 

v domě. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha balkónů, lodžií či teras. 

Hlasování na shromáždění vlastníků 

Jak je již výše zmíněno, shromáždění je usnášeníschopné, sejde-li se na něm více než 

polovina hlasů všech vlastníků. Při jednom shromáždění přichází v úvahu pět různých 

vyhodnocení součtu hlasů podle toho, o čem shromáždění rozhoduje: 

a) Pokud se volí členové výboru nebo pověřený vlastník je potřeba pro jeho zvolení více 

než polovina všech hlasů ve společenství. Stejným počtem hlasů se hlasuje o výši 

záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku, není-li zvolen výbor nebo 

pověřený vlastník. 

b) Tři čtvrtiny všech hlasů ve společenství jsou potřeba při rozhodování o modernizaci, 

rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní 

uspořádání domu. 

c) Tři čtvrtiny přítomných na shromáždění mohou rozhodnout o změně stanov, k přijetí 

usnesení o uzavření smlouvy, k přijetí usnesení o rozúčtování cen služeb, pokud není 

rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím 

cenového orgánu. 

d) Polovina přítomných na shromáždění může rozhodovat o přijetí ostatních usnesení 

e) Souhlas všech vlastníků jednotek je potřeba při rozhodnutí o změně účelu užívání 

stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí 

domu, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických 

podílů na společných částech domu. 
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2.6.3 Hospodaření společenství 

Ekonomické rozhodování a úvahy souvisejí s každým rozhodovacím procesem 

v jakémkoli celku. 

Ve společenství jde z velké části především o peníze. Společenství totiž spravuje 

společné prostory, tedy to, co patří každému vlastníkovi pouze jen nepatrnou částí. Většinu 

finančních prostředků vynakládá společenství na náklady spojené se správou, provozem a 

opravami společných částí domu a pozemku, na náklady na činnosti prováděné společenstvím 

v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a na činnosti související s provozováním společných částí 

domu, včetně nákladů na činnosti s tím nepřímo související.  

Společenství nemá své vlastní peníze, musí se zadlužit, musí si peníze vypůjčit. Proto 

zákon stanoví, že spoluvlastníci hradí na náklady spojené se správou domu a pozemku 

předem určené finanční prostředky jako zálohu. Společenství si pro úhradu nákladů spojených 

se správou domu a pozemku „vypůjčuje“ od jednotlivých vlastníků finanční prostředky.       

To znamená, že „vypůjčené“ finanční prostředky musí vlastníkům vrátit, samozřejmě            

po odečtení toho, co v souladu se zákonem na správu společných částí domu a pozemku,           

na jejich provoz a údržbu, za vlastníky vynaložilo – tedy po odečtení nákladů. 

„Společenství nemůže provádět aktivní činnost za účelem dosažení zisku, protože to 

zákon nedovoluje, pokud nejde o činnosti spojené se správou, provozem a opravami 

společných částí domu a pozemku nebo o činnosti s tím související (např. pronájem plochy 

pro účely reklamy).“
5
 Přesto může mít i své vlastní příjmy. Za typický příjem společenství 

jsou považovány úroky z peněžních prostředků vlastníků uložené u peněžních ústavů. Dalším 

zdrojem příjmů může být pronájem společných částí domu a pozemku. 

Finančními příjmy tedy jsou: 

 Příspěvky vlastníků jednotek na úhradu nákladů spojených se správou domu a 

pozemku a na náklady společenství. 

 Úroky z uložení peněžních prostředků společenství a peněžních prostředků svěřených 

společenství vlastníky jednotek na účtech u peněžních institucí. 

 Příjmy z pronájmu společných prostor. 

                                                 
5
 PRAŽÁK, Zbyněk. Společenství vlastníků jednotek. 2. vydání. Praha: Linde, 2006. str. 151 
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 Úvěry na opravy domu – zde se nejedná o příjmy, ale o půjčky z jiných zdrojů, než 

jsou samotní vlastníci.  

Kdo rozhoduje o nákladech 

Termínem „správa domu a pozemku“ se rozumí provozování, opravování a spravování 

společných prostor v domě a pozemků. Spoluvlastníky těchto společných prostor jsou 

jednotliví vlastníci jednotek a ti tedy budou určovat, jak, jakým způsobem, v jaké kvalitě a     

za jak velké peníze chtějí svůj (byť společný) majetek provozovat, opravovat a spravovat.          

O tomto budou rozhodovat většinou, počítanou podle velikostí svých podílů. 

 

V zákoně není určeno, kdy musí vyúčtování nákladů proběhnout – rozhodnutí je       

na většině vlastníků. Většinou se provádí rozúčtování za každý jeden kalendářní rok – není to 

však pravidlem. Výhodné bývá „střádat“ finanční prostředky na neočekávané či větší výdaje. 

V tomto případě hovoříme o „tvorbě“ fondu oprav. Ale i finanční prostředky dlouhodobě 

uložené ve fondu oprav jsou stále těmi prostředky, které patří jednotlivým vlastníkům a musí 

jim být vyúčtovány. Úkolem společenství je přijmout nějaká pravidla svého hospodaření, 

které zahrne do svých stanov. Společenství rozhoduje jak o tvorbě fondu oprav tak i o čerpání 

z něj. Do fondu oprava se platí formou záloh, které jsou placeny většinou rovnoměrně           

po celou dobu roku. [11; Pražák] 
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3 Popis sportovně-relaxačních prostor 

Nebytové prostory, kde má vzniknout nové sportovně-relaxační centrum („domácí 

fitness“), se nachází v suterénu jednoho ze vchodů bytového domu.  

Prostor se skládá ze dvou částí, bývalé kotelny a prádelny se sušárnou. V místech 

bývalé kotelny je k dispozici prostor pro rozmístění cvičebních strojů a cvičebního načiní,       

o rozměrech 455 cm x 750 cm a výšce 494 cm.  

V druhé části, bývalé prádelně se sušárnou, je prostor o rozměrech 405 cm x 685 cm a výšce 

285 cm. Zde se bude nacházet odpočinková zóna, kde budou umístěny stoly s posezením a 

případně několik výdejních automatů s občerstvením. Z odpočinkové zóny vede schodiště, 

které ji spojuje se zónou cvičební, jelikož se oba prostory nacházejí v různých poschodích (viz 

příloha č. 1 a 2).  

Přístup do prostor budoucího „domácího fitness“ je přímo z hlavní chodby jednoho     

ze vchodů. Hlavní vstup vede do odpočinkové zóny. Vstupní prostor bude řešen pomocí 

čipového portálu. Každý z návštěvníků obdrží čip nebo čipovou kartu, která mu umožní vstup 

do fitness. Při vstupu do prostor přiloží návštěvník kartu na snímač portálu a portál 

zaznamená čas příchodu. Při odchodu toto návštěvník zopakuje a portál zaznamená čas jeho 

odchodu a celkovou dobu návštěvy. Díky tomuto řešení vstupu bude moci být sledována 

návštěvnost, délka návštěvy jednotlivých cvičících, hodiny, ve kterých jsou prostory nejvíce 

využívány i celkové využití těchto prostor. Počítá se také s propojením vstupního portálu 

s internetovými stránkami sdružení vlastníků jednotek. Na těchto stránkách bude samotná 

záložka týkající se těchto sportovně – relaxačních prostor, kde bude možno zjistit, jak je 

naplněna kapacita. Na základě těchto informací se lidé budou moci rozhodnout, zda půjdou 

cvičit či nikoli. Přibližné návrhy vybavení těchto prostor je ukázáno v přílohách č. 5 – 8. 

V celém bytovém domě je 70 obytných bytů, které jsou obývány stopadesáti 

nájemníky. Nájemníky jsou především rodiny s dětmi a důchodci. Dům je rozdělen na šest 

vchodů, v každém z nich je cca 12 bytů. 
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3.1 Cvičební zóna 

V tomto prostoru budou umístěny jednotlivé cvičební stroje a ostatní cvičební 

pomůcky. Jelikož se jedná o „domácí“ posilovnu, kde jde návštěvníkům spíše o protažení a 

relaxaci celého těla, stroje budou především univerzální a jednoduché. Na podlaze bude 

položen speciální povrch vhodný do posiloven a fitness center. 

Základem této posilovny bude univerzální posilovací věž, běžecký pás a rotoped. 

Dalšími cvičebními pomůckami budou balanční podložky, gymnastické míče, žebřiny a další 

pomůcky zpříjemňující cvičení. 

Veškeré vybavení bylo vybíráno tak, aby odpovídalo nárokům budoucích uživatelů 

těchto prostor, a také na základě jimi vyplněného dotazníku, kde uváděli, jaké stroje by         

ve fitness uvítali. Dalším požadavkem bylo, aby cvičební stroje odpovídaly požadavkům      

na vybavení pro tento typ sportovního zařízení. Cvičební stroje jsou jednoduché na obsluhu a 

určené pro domácí použití. 

Cvičební stroje 

1. Posilovací věž inSPORTline Plus  

  Posilovací věž určená pro intenzivní domácí trénink, která je vhodná jak pro úplné 

začátečníky, tak i pro náročné sportovce. Stroj nabízí široké spektrum cviků              

na protažení a posílení celého těla.  

Obrázek 3.1 Posilovací věž 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/95/posilovaci-vez-insportline-plus 
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2. Rotoped inSPORTline Venus Ergo SE 

 Ergonomický rotoped s bohatou funkční výbavou. Díky funkci ergometru dokáže 

rotoped přizpůsobit tréninkovou zátěž aktuální tepové frekvenci a díky tomu udržovat 

trénink v optimální zóně, kde se efektivně spalují tuky a zlepšuje kondice. Computer 

zobrazuje: čas cvičení, ujetou vzdálenost, tepovou frekvenci, rychlost, spotřebu 

v kaloriích i Watech a otáčky pedálu. Dále obsahu je 21 tréninkových programů a také 

možnost vytvoření si vlastního profilu. 

Obrázek 3.2 Rotoped 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/2566/rotoped-insportline-venus-ergo-se 

 

  

3. Magnetický běžecký pás inSPORTline Excel Run 

 Tento pás umožňuje jako většina běžeckých pásu běh i chůzi, navíc však nabízí funkci 

„Severské chůze“ (chůze s pákami), čímž umožňuje trénink svalů nejen nohou a boků, 

ale zároveň se zapojují i svaly horní části těla. 
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Obrázek 3.3 Běžecký pás 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/1926/magneticky-bezecky-pas-insportline-excel-run 

 

 

Ostatní cvičební pomůcky 

1. Balanční podložka inSPORTline Air Dome 

 Doplněk pro aerobní a balanční cvičení. Zajišťuje rozvoj koordinace pohybu a posílení 

stabilizačních svalových partií uložených v hlubších vrstvách, které se velmi obtížně 

procvičují. Pomáhá proti bolesti zad a kloubů, zároveň zpevňuje postavu. 

Obrázek 3.4 Balanční podložka 

  

Zdroj: http://www.insportline.cz/1649/balancni-podlozka-insportline-dome 
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2. Gymnastický míč inSPORTline Top Ball  

 Míč je vhodný pro všestranné využití při fitness, kardio a rehabilitačních cvičeních. 

Obrázek 3.5 Gymnastický míč 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/3135/gymnasticky-mic-insportline-top-ball-75-cm 

 

3. Gymnastický míč inSPORTline Magic Ball 

 Tento míč se od běžného gymnastického míče liší tím, že jeho součástí jsou flexi 

„úchopy“ a má otočnou konstrukci. 

Obrázek 3.6 Gymnastický míč 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/1409/gymnasticky-mic-insportline-magic-ball 
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4. Žebřiny inSPORTline 190 x 65 cm 

 Jsou vyrobeny z kombinace bukového a smrkového dřeva, což zaručuje jejich vysokou 

odolnost. Povrch je ošetřen speciálním lakem odolným proti potu a vlhkosti 

Obrázek 3.7 Žebřiny 

 

Zdroj: http://www.insportline.cz/964/zebriny-insportline-220-x-80-cm 

 

5. Gymnastická podložka inSPORTline EVA 

 Jednoduchý doplněk nejen pro aerobik a jógu, ale i pro ostatní druhy cvičení. 

Podložka skvěle tlumí nárazy a má měkký neklouzavý povrch odolný proti vlhkosti a 

potu. 

Obrázek 3.8 Gymnastická podložka 

  

Zdroj: http://www.insportline.cz/1076/gymnasticka-podlozka-insportline-eva 
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Ostatní vybavení 

1. Podlaha PAVIGYM Fitness White marble 

 Vhodná do všech posilovacích sálů pod posilovací stroje, pro gymnastiku a další 

činnosti, kde je potřeba ochraňovat klouby od nárazů. Výhodou je vysoká odolnost, 

snadná údržba a trvanlivost. 

Obrázek 3.9 Vzorek podlahové krytiny 

 

Zdroj: http://www.domafit.cz/dtl-podlaha-pavigym-fitness-white-marble?grp=125 

 

2. Zrcadla 

 V cvičební zóně bude umístěna zrcadlová stěna o rozměrech 200 cm x 400 cm. 

Obrázek 3.10 Zrcadla 

 

Zdroj: http://www.sportclub.cz/cz/zrcadlova-stena-vyska-2m-1233.html 
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Veškeré vybavení cvičební zóny bylo vybíráno tak, aby odpovídalo nárokům budoucích 

uživatelů fitness. Stroje jsou z kategorie pro domácí posilovny a fitness, a umožňují tak 

provádění základních cviků pro protažení a posílení všech partií těla. 

3.2 Odpočinková zóna 

Tento prostor bude určen pro odpočinek po cvičení a relaxaci. Budou zde rozmístěny 

tři stoly s židlemi a jednou pohovkou. Vedle hlavního vchodu budou umístěny dva výdejní 

automaty s nabídkou iontových nápojů a tyčinek, a také automat na kávu, čaj a džusy. 

Vybavení: 

1. Pohovka KLIPPAN  

 2místná pohovka z tvrdého dřeva s vyměnitelným potahem- různé barvy. Zvýšená 

odolnost proti vlhku. Rozměry: šířka 180 cm x hloubka 88 cm x výška 66 cm.  

Obrázek 3.11 Pohovka 

 

Zdroj: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S19875379/ 
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2. Stolek BILLSTA 

 Kulatý stolek potažený speciální fólií odolné proti vlhkosti a oděru.                 

Rozměry: průměr 118 cm, výška 74 cm. 

 

Obrázek 3.12 Stolek 

 

Zdroj: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S59831454/ 

 

 

3. Židle ELMER 

 Židle je vyrobená ze speciálního plastu odolnému proti oděru a vlhkosti. 

Obrázek 3.13 Židle 

 

 
Zdroj: http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/10196488/ 
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3.3 Další možné budoucí rozšíření vybavení  

1. Veslařský trenažér 

 Vybrán by byl trenažér vhodný pro domácí posilovny. Základní požadavky na jeho 

výbavu by byly: alespoň 5 stupňů nastavení zátěže, computer s celkovým počítadlem, 

spálené kalorie, počet záběrů a tep. 

2. Výdejní automaty 

 Možností rozšíření vybavení fitness je instalace nejspíše dvou výdejních automatů, 

jeden na teplé a studené nápoje, druhý na energetické nápoje a tyčinky. 

3. Infrasauna 

 Oproti běžné sauně je infrasauna vhodná i pro osoby, který se léčí s krevním tlakem, 

nebo špatně snášejí vysokou teplotu v klasické sauně. Infračervený tepelný systém 

napomáhá k velmi účinné detoxikaci organizmu a léčbě těla při teplotě do 60°C. [23] 

 

O rozšíření vybavení se bude uvažovat v tom případě, že lidé projeví zájem                 

o sportování v tomto „domácím fitness“. Rozhodnutí o tom, které stroje by se případně 

nakoupily, by záviselo na rozhodnutí návštěvníků a výboru sdružení bytových jednotek.  
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4 Návrh podnikatelského záměru 

4.1 Realizační resumé 

 

Identifikační údaje:  

Obchodní firma:   Společenství vlastníků jednotek č.p. 1431 Družby, Vsetín 

Právní forma:    145 - Společenství vlastníků jednotek 

Sídlo:     Družby č.p. 1431, 75501 Vsetín 

IČO:     26806126 

Datum zápisu do OR:  27.5.2003 

Den vzniku společenství:  1.7. 2000 

Orgány společenství:   Shromáždění vlastníků jednotek – výbor společenství 

Předmět činnosti:   Správa bytového domu 

Kontaktní osoby:  Milena Dočkalová – předseda výboru 

          Mgr. Ivo Novák – místopředseda výboru 

 

Předmět vzniku: SVJ je určeno k ochraně zájmů spoluvlastníků, tedy zajištění péče 

o spoluvlastnické podíly, jedná se například o správu, údržbu, vedení účetnictví, provoz 

společných částí domu a jeho prostřednictvím je také zajišťováno společné rozhodování    

mezi jednotlivými vlastníky jednotek. 

 

Způsob jednání jménem společenství: Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo 

výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je 

nezbytný podpis předseda a dalšího člena výboru. 
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4.2 Analýza prostředí 

Rozbor prostředí a nejbližšího okolí, ve kterém se bude naše sportovně-relaxační 

centrum nacházet.  

Analýza očekávání a cílů vlastníků 

Cílem vzniku a provozu těchto sportovně – relaxačních prostor není zisk, ale využití 

volných nebytových prostor a zvýšení úrovně bydlení a spokojenosti obyvatel tohoto domu. 

Veškeré příjmy, které vyplynou z provozu, budou sloužit k pokrytí nákladů na vybavení a 

provoz. 

Analýza zákazníků 

Zákazníky budou obyvatelé domu – návštěvníci tohoto zařízení. Prostřednictvím 

dotazníků zjistíme, jaké jsou jejich požadavky a nároky na vybavení a provoz. 

Analýza dodavatelů 

Dodavatelů sportovních strojů a vybavení je na našem trhnu mnoho. Rozhodnutí, 

kterého z nich vybrat, bude provedeno na základě nabídky vybraných dodavatelů. Porovnány 

budou nákupní podmínky, možné množstevní slevy, doprava, montáž i záruční doba.            

Na základě splnění těchto kritérií bude vybrán nejspíše jeden dodavatel, u kterého veškeré 

cvičební stroje a pomůcky nakoupíme. Odpočinková zóna bude nejspíše vybavena nábytkem 

z některého z obchodních domů, zaměřeného na prodej nábytku. 

Analýza konkurentů 

Za konkurenty můžeme považovat ostatní fitness centra a posilovny v okolí. Jejich 

konkurenčními výhodami může být širší nabídka cvičebních strojů a větší cvičební prostory. 

My však naopak můžeme nabídnout cvičení za minimální cenu, v soukromí a pár kroků       

od domova. 

4.3 PEST analýza 

Politicko - legislativní 

Pro společenství vlastníků bytových jednotek je z hlediska legislativy České republiky 

nutné dodržovat stanovené zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají její činnosti. Jedná se 

především o dodržování zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který upravuje některé 
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spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorám. 

Zákon upravuje vznik vlastnictví jednotky, vznik spoluvlastnictví budovy, práva a 

povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostor včetně jejich vzájemných vztahů, 

spoluvlastnictví společných částí budovy, určitá práva a povinnosti stavebníků při výstavě 

bytů a nebytových prostor v budově ve spoluvlastnictví, práva a povinnosti spoluvlastnictví 

budovy. Důležitým faktem je, že SVJ (sdružení vlastníků jednotek) nesmí být založeno          

za účelem zisku a možnosti podnikání jsou pro něj zákonem omezeny. 

Dále je třeba dodržovat občanský zákoník, který odkazuje právě na již zmíněný zákon 

upravující vlastnictví k bytům a nebytovým prostorům.  

Ekonomické 

Růst inflace, který je zapříčiněn především růstem cen potravin a nealkoholických 

nápojů povede v první řadě k tomu, že lidé omezí nákup zbytných statků a služeb (zábava, 

rekreace, volný čas). Nárůst cen některých potravin a služeb má na svědomí zvýšení DPH 

z původních 10 % na 14 %. Lidé proto nakupují pouze nezbytné zboží a služby a na volný čas 

i sport jim zůstává méně finančních prostředků. I přes toto všechno má sport a zdravý životní 

styl v dnešní době významné postavení a lidé se mu snaží stále více a více věnovat. Jde jen    

o to, kdo jim nabídne nejlepší podmínky za co nejpříznivější cenu. 

Sociální 

V posledních letech se hovoří o růstu životní úrovně. Lidem vzrostla průměrná mzda, 

na druhou stranu však tráví v práci stále více času. Jsou neustále ve stresu a shonu, proto se 

svůj volný čas snaží věnovat odpočinku a relaxaci. Stále více lidí preferuje aktivní odpočinek 

v podobě různých pohybových aktivit. Sportují jak individuálně, tak i kolektivně. Je to pro ně 

způsob jak se odreagovat od každodenního stresu, aktivně si odpočinout a také udělat něco 

pro své zdraví. Stále častěji vyhledávají tělocvičny, posilovny a fitness centra, která mají 

každým rokem víc a víc návštěvníků. Ruku v ruce se sportováním je i zdravý životní styl, 

který se v posledních letech jak u nás tak i ve světě stále více prosazuje. Pohyb, sportování a 

zdravé stravovaní jsou trendem dnešní doby. 
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Technologické 

V posledních letech jsou na trhu stále nové generace posilovacích strojů a cvičebních 

pomůcek, které jsou v kombinaci s počítači, čímž umožňují neustálou zpětnou vazbu pro 

kontrolu výkonu. Kvalita a rozmanitost posilovacích přístrojů se u nás v poslední době značně 

zvýšila. Na trh přichází řada specializovaných výrobců, kteří postupně odstranili chyby a 

nedostatky předchozích generací cvičebních strojů a rozšířili celkovou nabídku.  

4.4 SWOT analýza 

Sestavení silných a slabých stránek podniku, včetně možných příležitostí a hrozeb. 

 

Silné stránky 

 Dobrá dostupnost pro obyvatele domu – těsná blízkost jejich bytů 

 Čistota 

 Soukromí 

 Nepřeplněnost  

 Možnost cvičení v jakoukoli hodinu 

 Jednoduché a univerzální stroje 

 Možnost posezení s přáteli po cvičení 

Slabé stránky 

 Pouze základní cvičební stroje 

 Omezené prostory 

 Cvičení individuální bez trenéra 

 Menší kapacita 
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Příležitosti 

 Rozšíření vybavení 

 Otevření pro veřejnost 

 Najmutí trenéra, externí instruktoři 

Hrozby 

 Konkurence v podobě větších fitness a posiloven v okolí 

 Nepokrytí nákladů  

 Malá návštěvnost, nezájem obyvatel domu 

Shrnutí 

V provedené SWOT analýze převažují silné stránky, je však potřeba neopomínat i 

možné hrozby a rozšířit možnosti příležitostí. Schéma výsledků SWOT analýzy naleznete 

v příloze č. 3. 

 

4.5 Marketingový mix 4P 

Produkt 

V „domácím fitness“ budou nabízeny tyto služby: 

Cvičební prostor, kde budou umístěny tři cvičební stroje a další cvičební pomůcky. 

Každý návštěvník si bude moci cvičit individuálně podle svých schopností a možností. 

Odpočinkový prostor, kde budou umístěny stoly s posezením. Zde si budou 

návštěvníci po cvičení posedět s přáteli nebo relaxovat. 

Cena 

Hodinová sazba se bude odvíjet od celkových investičních nákladů na vybavení a také 

od nákladů na provoz. Výhodné bude stanovit alespoň zpočátku minimální cenu, aby bylo    

pro obyvatele domu výhodné navštěvovat tyto prostory pro cvičení a relaxaci. 
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Distribuce 

Sportovně – relaxační prostory budou umístěny v suterénu jednoho ze vchodů 

obytného domu. Výhodou pro nájemníky – návštěvníky těchto prostor je to, že se prostory 

nachází v těsné blízkosti jejich domovů. 

Propagace 

Jelikož jsou tyto cvičební a odpočinkové prostory určeny zatím jen pro nájemníky 

bytového domu, bude na ně upozorňováno pouze prostřednictvím vyvěšených plakátu           

na nástěnkách v jednotlivých vchodech.  

4.6 Základní údaje o sdružení vlastníků jednotek 

Vznik, provoz a celková prosperita těchto sportovně – relaxačních prostor je závislá   

na jednotlivých obyvatelích bytového domu, kde mají tyto prostory vzniknout. Sami 

nájemníci rozhodnou o tom, zda „domácí fitness“ vznikne, jak bude zhruba vybaveno, a také 

jak bude financováno. 

Veškeré základní informace, které jsou potřeba pro vznik, byly získány pomocí 

dotazníků.  

V bytovém domě je sedmdesát bytů v šesti vchodech, které obývá 150 nájemníků.    

Do každého bytu byly rozdány dotazníky podle počtu obyvatel bytu (viz tab. č. 4.1).  

Všechny výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v tabulkách a grafech, které 

jsem samostatně vypracovala. 

Tabulka 4.1 Shrnutí základních informací 

  Celkem 

Celkový počet bytů 70 

Celkový počet obyvatel 150 

Rozdaných dotazníků 150 

Vrácených dotazníků 94 
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4.7 Dotazníkové šetření 

Dotazník se skládal ze sedmi otázek týkajících se vzniku, vybavení a provozu těchto 

prostor (viz příloha č. 4). Sestavení dotazníků a jejich rozdání mezi obyvatele domu zajistili 

zástupci jednotlivých vchodů bytového domu. 

  

4.7.1 Vyhodnocení dotazníků 

1. Otázka: Pohlaví nájemníků 

Tabulka 4.2 Pohlaví  

  Muži Ženy Celkem 

Pohlaví 51 43 94 

 

 

Graf 4.2 Pohlaví nájemníků 

 

 

Z tabulky i grafu vyplývá, že z obyvatel, kteří odevzdali vyplněný dotazník je více 

mužů, ale pouze o zanedbatelný počet. 
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2. Otázka: Věk nájemníků 

Tabulka 4.3 Rozdělení obyvatel podle věku 

Věková kategorie Počet obyvatel         

v tomto věku 

< 18 12 

19 - 35 27 

36 -55 38 

56< 17 

Celkem 94 

 

 

Graf 4.3 Věkové složení nájemníků 

 
 

Nejčetněji zastoupenou věkovou skupinou jsou obyvatelé ve věku 36 – 55. V tomto 

věku jsou většinou pracující lidé s rodinou. Ti by nejspíše ocenili zaměření fitness na relaxaci 

a aktivní regeneraci těla po těžkém pracovním dni. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou 

pak obyvatelé ve věku 19 – 35. To jsou nejčastěji studenti a mladé rodiny jak s dětmi tak bez 

nich. Lidé z této věkové skupiny by také mohli ocenit sportovně – relaxační zaměření tohoto 

„domácího fitness“. 
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3. Otázka: Jaký typ strojů a vybavení byste uvítal/a? 

Tabulka 4.4 Požadavky na stroje 

Typ stroje Celkem 

Univerzální na protažení celého těla 39 

Profesionální stroje na silový trénink 21 

Relaxační a odpočinkové 34 

Celkem 94 

 

 

Graf 4.4 Typ stroje 

 
 

Jak se předpokládalo, převážná většina respondentů uvedla, že by si v tomto 

sportovně-relaxačním centru představovala univerzální stroje na protažení celého těla a 

zároveň relaxační a odpočinkové. Lidé chtějí tyto prostory využívat především pro relaxaci a 

aktivní odpočinek po práci, proto zvolili tento typ strojů. 
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4. Otázka: Jaký konkrétní typ strojů byste v takovém typu fitness uvítal/a? 

Tabulka 4.5 Konkrétní požadavky na stroje a vybavení 

Typ stroje Celkem 

Rotoped 14 

Běžecký pás 12 

Steppery 3 

Posilovací věž/lavice 17 

Trampolíny 5 

Činky 4 

Žebřiny 9 

Veslovací trenažér 12 

Gymnastické míče 9 

Balanční podložky 9 

Celkem 94 

 

 

Graf 4.5 Konkrétní typ strojů podle požadavků obyvatel bytového domu 
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Největší ohlas získala univerzální posilovací věž, která slouží pro procvičení celého 

těla. Další vybavení, které si obyvatelé zvolili jsou běžecký pás, rotoped, gymnastické míče a 

balační podložky. Přestože veslovací trenažér dostal více hlasů než žebřiny budou v prvotním 

vybavení právě ony, jelikož patří mezi základní cvičební pomůcky. Veslovací trenažér bude 

první na seznamu při případném rozšiřování cvičebního vybavení. 

5. Otázka: Podpořil/a byste vznik takovéhoto fitness? 

Tabulka 4.6 Výsledky šetření 

  Ano  Ne Celkem 

Celkem 73 21 94 

 

 

Graf 4.6 Podpořil/a byste vznik takovéhoto fitness? 

 

 

Nadpoloviční většině respondentů se návrh na výstavbu sportovně – relaxačních 

prostor zamlouvá. Z toho vyplývá, že by tento návrh mohl na shromáždění vlastníků projít, 

protože ke schválení je podle stanov SVJ potřeba tříčtvrteční většina všech hlasů společenství. 
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6. Otázka: Využíval/a byste jeho služeb? 

Tabulka 4.7 Využití těchto služeb 

  Ano  Ne Celkem 

Celkem 68 26 94 

 

 

Graf 4.7 Využití služeb 

 
 

Nadpoloviční většina obyvatel, která dotazník odevzdala odpověděla, že by fitness 

aktivně navštěvovala z čehož vyplývá, že zájem o takový typ zařízení je. 

 

7. Otázka: Pokud ano, jak často? 

Tabulka 4.8 Pravděpodobná návštěvnost 

Pravděpodobná 

návštěvnost Celkem 

Alespoň 1 x za týden 23 

3 x za týden 30 

Každý den 9 

Jinak 6 

Celkem 68 
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Graf 4.8 Pravděpodobná návštěvnost 

 
 

Podle odpovědí respondentů by většina z nich chodila cvičit pravidělně, což by 

zajistilo dostatečné využití prostor a dostatené příjmy ze vstupného na pokrytí nákladů. 

Ostatní by chodili cvičit podle individuálních potřeb, čímž by se využití prostor ještě zvýšilo. 

4.7.2 Shrnutí 

Z celkového zhodnocení výsledků dotazníků vyplývá, že lidé by o tento typ 

„domácího fitness“ doplněného o prostory pro odpočinek, zájem měli. Vybavení bude co 

nejvíce přizpůsobeno požadavkům budoucích uživatelů tak, aby fitness co nejvíce a s oblibou 

navštěvovali.  

 

4.8 Finanční analýza  

Rozbor a výpočty investičních, fixních a variabilních nákladů na zařízení a provoz 

těchto prostor pro sport a relaxaci. Všechny výpočty a tabulky jsem samostatně zpracovala. 

4.8.1 Investiční náklady 

Náklady na stavební úpravy prostor, kde mají vzniknout sportovně – relaxační 

prostory, byly stavební firmou odhadnuty na částku cca 200 000 Kč. V této sumě jsou 

zahnuty náklady na úpravu podlah, osvětlení, omítek, výmalby, apod. 
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4.8.2 Variabilní hodinové náklady 

 Do této kategorie nákladů budou zahnuty náklady na osvětlení těchto prostor. Stroje 

jsou buďto bez napájení nebo na baterie, takže na jejich provoz nebude potřeba žádná 

elektrická energie.  

Tabulka 4.9: Variabilní náklady na hodinu provozu (spotřeba el. energie) 

  Cena za energie Spotřeba Celkem 

Osvětlení 4,20 Kč / kW/hod cca 1000 W x 4,20 4,20 Kč/hod = 5 Kč/hod 

 

 

4.8.3 Fixní náklady na rok 

Zde budou zahrnuty náklady na otop. Náklady jsou počítány za jeden kalendářní rok. 

Podle zvoleného typu financování budou do položky fixních nákladů případně zahrnuty i 

investiční náklady na vybavení. 

Tabulka 4.10: Fixní náklady na rok 

  Cena za energie Spotřeba Celkem 

 Otop 500 Kč /m
2
/rok 500 x 62 m

2
 31 000 Kč/rok 
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4.8.4 Přibližný odhad nákladů na vybavení cvičební zóny 

Tabulka 4.11: Propočty nákladů na základní vybavení cvičební zóny 

Zboží - vybavení posilovny Cena Kč /ks Počet ks Celkem Kč 

Posilovací věž inSPORTline Plus 9 990 1 x  9 990 

Rotoped inSPORTline Venus Ergo SE 6 990 1 x 6 990 

Běžecký pás inSPORTline Excel Run 6 490 1 x  6 490 

Balanční podložka inSPORTline Airstep 1 690 2 x 3 380 

Žebřiny 2 390 2 x 4 790 

Gymnastický míč inSPORTline Magicball 1 490 1 x  1 490 

Gymnastická podložka 360 4 x  1 440 

Gymnastický míč inSPORTline Topball 280 2 x  560 

Zrcadla 3680 / m 4 m 14 720 

Podlaha 1490 /m
2
 45 m

2
 67 050  

CELKEM     109 450 

 

 

4.8.5 Přibližný odhad nákladů na vybavení odpočinkové zóny 

Tabulka 4.12: Propočty nákladů na základní vybavení relaxační zóny 

Zboží Cena Kč/ks Počet ks Celkem Kč 

Stůl Billsta 3 990 3 x  11 970 

Židle Elmer 1 290 7 x 9 030 

Gauč Klippan 4 290 1 x 4 290 

CELKEM     25 290 

 

 

4.8.6 Celkové náklady na vybavení a stavební úpravy (investiční náklady) 

Tabulka 4.13: Shrnutí nákladů 

Náklady Suma Kč 

na stavební úpravy 200 000 

na vybavení cvičební zóny 109 450 

na vybavení odpočinkové zóny 25 290 

CELKEM 334 740 = 335 000 

 



64 

 

Stručný popis jednotlivých částí vybavení, jak cvičební, tak i odpočinkové zóny se 

nachází v předchozí kapitole. 

Většina vybavení ze cvičební zóny je vybrána z e-shopu obchodu inSPORTline. 

Důvodem volby tohoto prodejce je, že nabízí asi nejpřijatelnější ceny a je zde možnost získání 

množstevních slev. Dalšími výhodami hromadného nákupu zboží u tohoto výrobce 

sportovních strojů a doplňků je, že nabízí dopravu zdarma, instalaci strojů a prodlouženou 

záruku na zboží v délce 5 let. 

Vybavení odpočinkové zóny je především vybráno v obchodním řetězci Ikea. Jsou zde 

asi nepřijatelnější ceny a vybavení splňuje požadavky na užívání v tomto typu zařízení. 

Výběr vybavení jak odpočinkové, tak i cvičební zóny je pouze jedním z možných 

řešení. Je možné stroje zaměnit za jiné nebo fitness později dovybavit dalším zařízením.  

Rozšířením vybavení do cvičební zóny by mohl být nákup dalšího cvičebního stroje, a 

to nejspíše veslařského trenažéru. Odpočinková zóna by mohla být dovybavena dvěma 

výdejními automaty, jeden na teplé i studené nápoje jako je káva, čaj či ovocné džusy. Druhý 

výdejní automat by nabízel energetické tyčinky a nápoje. V budoucnu je možné dokoupit 

např. infrasaunu, která je vhodnější pro širší škálu uživatelů než běžná sauna. 

 

Tabulka 4.14: Odhad nákladů na případné dovybavení  

Zboží  

Odhadovaná 

cena  Kč/ks Počet ks Celkem Kč 

Veslovací trenažér 5 500 1 x  5 500 

Infrasauna 50 000 1 x 50 000 

Výdejní automaty 100 000 2x  100 000 

CELKEM     155 500 

 

Náklady na další zařízení jsou pouze orientační, jejich cena se může měnit a je také 

závislá na výběru přesného typu zboží. Cena výdejního automatu je dost vysoká, proto by 

bylo lépe využít možnosti pronájmu těchto strojů. Náklady na pronájem závisí na dohodě 

s pronajímatelem. 
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4.8.7 Celkové náklady na 1 den 

Tabulka 4.15: Výpočet nákladů na 1den 

Typ nákladů Výpočet Celkem Kč/den 

Fixní náklady na otop 31 000 Kč/rok/365 dní 85  

Investiční náklady (rozděleno do 4 let)* 83 750 Kč/rok/312 dní** 270 

CELKEM fixní náklady na 1 den   355 

* celkové investiční náklady = 335 000 Kč 

** počítáme využití 6 dní v týdnu po 52 týdnů (52 týdnů=1 rok) 

 

 

Tabulka 4.16: Náklady na otop a osvětlení rozpočítané podle různých hodin provozu  

Náklady na energie Výpočet Celkem Kč 

na provoz 4h denně (85/4) + 4*5  42 

na provoz 6h denně (85/6) + 6*5  45  

na provoz 8h denně (85/8) + 8*5  51 

 

 

 

Tabulka 4.17: Investiční a variabilní náklady rozpočítané podle různých hodin provozu 

 

Náklady  Výpočet Celkem Kč 

na provoz 4h denně (355/4) + 4*5 109 

na provoz 6h denně (355/6) + 6*5 90 

na provoz 8h denně (355/8) + 8*5 85 

 

 

4.9 Možnosti financování  

Finanční prostředky na pořízení základního vybavení je možno získat několika způsoby:  

1. Financování z fondu oprav společenství vlastníků formou jednorázového vložení 

finančních prostředků, 

2. Financování z fondu oprav společenství vlastníků formou bezúročné půjčky, 

3. Financování formou komerční půjčky od bankovního ústavu 

Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody. Druhá a třetí varianta zvyšuje cenu 

jednorázového vstupného o investiční náklady. Z důvodu minimálního vstupného je 
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nejvhodnější varianta první. Do fondu oprav však přispívají jednotliví vlastníci bytových 

jednotek podle obytné plochy bytu a ne podle počtu obyvatel.   

Ad. 1 Financování z fondu oprav 

První z možností financování investičních nákladů (náklady na vybavení a stavební 

úpravy) je ta, že veškeré tyto náklady budou uhrazeny z fondu oprav. Celkové investiční 

náklady (cca 335 000 Kč) budou rozpočítány do čtyř let. Vstupné by tedy muselo pokrýt 

pouze náklady na provoz, tzn. náklady na otop a osvětlení (viz tab. 4.16). Pokud fitness bude 

využíváno pouze čtyři hodiny denně a navštíví ho pouze jeden návštěvník, náklady na jeden 

(až 4 hodinový) vstup budou ve výši 42 Kč.  

S rostoucím počtem cvičících se budou denní náklady dělit mezi více návštěvníků. 

Pokud by tyto prostory byly využívány pouze čtyři hodiny denně, stačily by pouze dva 

návštěvníci a vstupné by bylo v přijatelné výši cca 20 Kč (viz tab. 4.18 a graf 4.9). S rostoucí 

dobou provozu sice fixní náklady klesají, celkové náklady však rostou a to vlivem růstu 

variabilních nákladů (elektřina). 

 

Tabulka 4.18 Zisk při provozu 4 hodiny denně (počítáme pouze s variabilními náklady) 

Denní 

návštěva 

(počet osob) 

Výnos ze vstupného 
Náklady 

Kč 

Zisk 

vstupné 10 Kč vstupné 20 Kč vstupné 10 Kč vstupné 20 Kč 

3 30 60 42 -12 18 

6 60 120 42 18 78 

9 90 180 42 48 138 

12 120 240 42 78 198 
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Graf 4.18 Rozdíl v zisku při vstupném 10 Kč a 20 Kč při provozu 4 hodiny denně 

 

 

Pokud by však náklady na vybavení z fondu oprav hrazeny nebyly, musely by být 

započítány do nákladů na provoz, to znamená, že by se promítly i do vstupného (viz tab. 

4.17). Vstupné by se zvýšilo téměř na dvojnásobek, v některých případech i víc než 

dvojnásobek například při návštěvnosti čtyř hodin za den by celkové denní náklady byly       

ve výši 109 Kč. V tomto případě by fitness muselo navštívit alespoň pět cvičících, aby 

vstupné bylo požadovaných cca 20 Kč (viz tab. 4.19 a graf 4.9). 

 

Tabulka 4.19 Zisk při provozu 4 hodiny denně (počítáme s variabilními i fixními náklady) 

Denní 

návštěva 

(počet osob) 

Výnos ze vstupného 
Náklady 

Kč 

Zisk 

vstupné 10 Kč vstupné 20 Kč vstupné 10 Kč vstupné 20 Kč 

3 30 60 109 -79 -49 

6 60 120 109 -49 11 

9 90 180 109 -19 71 

12 120 240 109 11 131 

 

 

 



68 

 

Graf 4.19 Rozdíl v zisku při vstupném 10 Kč a 20 Kč při provozu 4 hodiny denně 

 

 

Ad. 2 Financování z fondu oprav formou bezúročné půjčky 

Peníze na financování by byly vypůjčeny z fondu oprav, do kterého by se průběžně 

splácely. Obrovskou výhodou by bylo to, že tato půjčka by byla bezúročná, takže by nebyly 

vydány žádné peníze navíc v podobě úroku. Splátky by také nemusely být pevné, ale mohly 

by se měnit podle zájmu a návštěvnosti fitness. 

Ad. 3 Financování pomocí půjčky od bankovního ústavu 

Finančně nejméně vhodným financováním investičních nákladů těchto sportovně- 

relaxačních prostor je úvěr od banky. Při předpokládaném úvěru čtyři roky, celkové 

vypůjčené částce cca 335 000 Kč, úrokové sazbě 6,9 % za rok, by roční splátka byla       

98 490 Kč.  

Přibližná výše roční splátky: 

Roční splátka = velikost úvěru * umořovatel 
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Výše úvěru = 335 000 Kč 

Úroková sazba = 6,9 % 

Počet období = 4 roky 

 

  
Roční splátka = 335 000 * 0,294 = 98 490 Kč 

 

Půjčka od banky se jeví jako nejméně výhodná, jelikož by se na úrocích za 4 roky 

splácení zaplatilo navíc přibližně 58 960 Kč. 

 

4.7.1 Shrnutí 

Nejvýhodnější formou financování by jistě bylo získání finančních prostředků z fondu 

oprav spravovaného společenstvím vlastníků jednotek. Do společného fondu oprav každý 

vlastník bytové jednotky přispívá jinou částkou, a to podle velikosti bytové jednotky. Tento 

projekt by tedy byl financován i penězi obyvatel, kteří by tyto prostory nenavštěvovali. Každý 

z vlastníků by však získal podíl na fitness, takže by své vložené peníze zhodnotil. Druhým 

nejvýhodnějším řešením by byla bezúročná půjčka z tohoto fondu. Vše však závisí na 
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hlasování na shromáždění vlastníků. Nyní nelze přesně říct, která varianta bude vybrána, 

jelikož vše závisí na vlastnících bytových jednotek a na tom, jak budou na shromáždění 

hlasovat. Nejméně výhodným řešením pro získání financí je půjčka od banky, jelikož zde 

zaplatíme peníze navíc v podobě úroku. 
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5 ZÁVĚR 

 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský záměr na vznik sportovně – 

relaxačních prostor v bytovém domě. Tyto prostory se nacházejí ve společných nebytových 

prostorech jednoho ze vchodů domu a jsou spravovány společenstvím vlastníků jednotek. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části diplomové práce jsou 

vysvětleny základní pojmy související s vytvářením podnikatelského záměru. Jsou zde také 

popsány různé metody analýzy jak samotné firmy či organizace tak i jejího okolí. 

Konkrétními metodami analýz pak jsou PEST analýza a SWOT analýza.  

V praktické části bylo prvním úkolem zjistit, zda mají obyvatelé tohoto bytového 

domu vůbec zájem o využití společných nebytových prostor tímto způsobem. Prostory jsou 

rozděleny na dvě zóny – cvičební a odpočinkovou. Dalším úkolem bylo navrhnout možné 

vybavení těchto prostor, vypočítat přibližné náklady na vybavení a také spočítat celkové 

náklady na provoz. Bylo také potřeba navrhnout možnosti, kde získat finanční prostředky 

jednak na financování vybavení, ale také na samotný provoz těchto sportovně – relaxačních 

prostor. 

Základní průzkum byl proveden pomocí dotazníků, ze kterých podle odpovědí 

respondentů vyplývá, že nájemníkům se nápad na využití společných prostor pro výstavbu 

sportovně – relaxační prostor zamlouvá. Většina z nich by je ve svém volném čase využívala, 

jelikož téměř veškeré vybavení bude podle jejich požadavků. V budoucnu se počítá s možným 

dovybavením a to jak cvičebními stroji a pomůckami, tak i například infrasaunou pro relaxaci, 

či výdejovými automaty, aby se mohli návštěvníci po cvičení občerstvit. Vše záleží na tom, 

jak budou tyto prostory využívány, aby vstupné pokrylo náklady. 

 Z propočtů nákladů na zařízení a provoz těchto prostor se jeví tento záměr jako 

realizovatelný. Návrh však musí být odsouhlasen na shromáždění vlastníků jednotek určitým 

počtem hlasů, který je dán stanovami společenství. 

Prostory nemusí sloužit pouze jako místo, kam budou lidé chodit cvičit a zlepšovat 

svojí fyzickou kondici, ale mohou se stát také místem, kde se budou setkávat. 

Mnohé starší bytové domy z 50 a 60 let minulého století měly vlastní domovní kotelny 

na tuhá paliva. Po přechodu domů na centrální zásobování teplem zůstaly tyto společné 

prostory nevyužívány. V současnosti si některé bytové domy budují opět domovní kotelny, 
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tentokrát ale na zemní plyn. Po bývalých kotelnách pak zůstávají v domech prostory, které 

nejsou nijak využívány. Podobně je to i s prostory, kde se dříve nacházely společné prádelny 

či sušárny. Proto by tato práce mohla být příkladem i pro jiné bytové domy, jak využít 

společné nevyužívané nebytové prostory v domě a zlepšit tak zároveň životní úroveň obyvatel 

domu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

OR – obchodní rejstřík 

PEST analýza – je součástí strategického managementu a jedná se o analýzu politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů 

R&D – Research a development = výzkum a vývoj – znamená tvůrčí práci prováděnou na 

systematickém základě s cílem zvýšit úroveň znalostí, kultury a společnosti a využití těchto 

znalostí k navržení nových aplikací 

SVJ – Sdružení vlastníků jednotek 

TQM - Total quality management = úplné řízení kvality – jedná se o nejkomplexnější a 

nejúčinnější systém řízení vycházející z filozofie, že kvalita výstupů determinuje a lze ji tedy 

nejlépe zajistit zvýšením kvality všech činností v organizaci prováděných. Cílem je dodání 

produktů/služeb v kvalitě uspokojující zákazníka ve správném čase a za správnou cenu 
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práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 
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