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1 ÚVOD 

Fitness průmysl, stejně jako většina odvětví v současné době, prochází neustálým rozvo-

jem. Ve fitness centrech se vyskytují stále nové cvičební metody a nářadí, je to pravděpodob-

ně dáno změnou v preferencích návštěvníků. Dříve zákazníci fitness center usilovali přede-

vším o změnu estetickou, nyní u nich narůstá zájem o vlastní zdraví. Zatímco v minulosti byly 

cviky orientované především na rozvoj silových schopností, v poslední době vzniká řada cvi-

čebních programů zaměřených na podporu kardiovaskulárního systému. Za jeden z hlavních 

fitness trendů je v současné době možné považovat cvičební program označovaný jako funkč-

ní trénink. Jde o cvičení imitující běžné lidské aktivity, kdy do činnosti je zapojováno celé 

lidské tělo. Cviky jsou prováděny většinou se specifickými pomůckami, ale také s vlastní vá-

hou. 

Bakalářská práce bude zaměřena na vypracování podnikatelského záměru, který postihu-

je zřízení fitness centra, jež bude nabízet ve městě Třebíči sportovní služby související se sou-

časnými trendy v oblasti fitness, což je především provádění funkčních kruhových tréninků. 

Prostřednictvím podnikatelského záměru budou v práci popsány představy týkající se nového 

sportovního zařízení a způsob, jak je možné těchto představ dosáhnout. Případný neúspěch 

možného podnikání bude eliminován vystihnutím silných a slabých stránek nového projektu. 

Cílem bakalářské práce je stanovení možností zajišťujících vstup nového sportovního 

zařízení na trh a vytvoření podnikatelského plánu s ohledem zvláště na personální, marke-

tingové a finanční možnosti. 

Mezi metody, které budou v práci využity, patří především rešerše odborné literatury a 

internetových zdrojů, průzkum veřejného mínění, průzkum konkurenčního prostředí na trhu a 

SWOT analýza. 

Těžištěm bakalářské práce bude praktická část vycházející z teoretických poznatků, které 

budou zpracovány v první části textu. V teoretické části práce bude charakterizován pojem 

fitness, důkladně rozebrány hlavní oddíly podnikatelského plánu, popsána metodika průzku-

mu veřejného mínění a definována společnost s ručením omezeným. 

V praktické části budou pomocí průzkumů zjištěny možnosti vstupu na trh a bude zde se-

staven konkrétní podnikatelský plán, pomocí něhož budou vytýčeny stěžejní aktivity důležité 

pro založení nového sportovního centra. 

Na základě závěrů uvedených v bakalářské práci bude možné zjistit, zda je zřízení fitness 

centra v Třebíči uskutečnitelné, konkurenceschopné a prospěšné pro širokou veřejnost. 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TEORETICKÝCH POJMŮ 

Cílem kapitoly je vymezit teoretické pojmy, ze kterých se vychází v praktické části prá-

ce. Nejprve je charakterizován pojem fitness s tím, že charakteristika je zaměřena na současné 

trendy v této oblasti, především na kruhový funkční trénink, na který se bude orientovat nově 

vznikající fitness centrum. V další části je definován pojem podnikatelský plán, jeho součástí 

je objasnění jednotlivých oddílů. Stěžejní oblasti podnikatelského plánu jsou vymezeny v 

samostatných kapitolách, jedná se o strategickou situační analýzu, marketingový plán a fi-

nanční plán. Další pasáž je věnována  popisu a procesu založení společnosti s ručením ome-

zeným, jelikož tato právní forma byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro nově vznikající 

fitness centrum. V poslední kapitole je popsána metodika průzkumu veřejného mínění. 

2.1 Fitness 

Pojem fitness představuje soubor různorodých tělesných cvičení, která jsou realizována 

ve fitness centrech, kde jedinec provádí cviky s volnými činkami, cviky na trenažérech nebo 

aktivity aerobního charakteru. Při výkonu tělesných cvičení je kladen důraz především na:  

• rozvoj celkové zdatnosti, 

• rozvoj všeobecné tělesné kondice, 

• zdokonalení držení těla, 

• tvarování postavy, 

• upevnění zdraví. [7 - Kolouch] 

Po přelomovém roku 1989 došlo v ČR nejen k výrazným politickým změnám, ale také ke 

změnám týkajících se dalších oblastí, jednou z nich je také fitness. Došlo k obrovskému ná-

růstu v počtu fitness center. Vybavení v těchto zařízeních se modernizovalo a od té doby pro-

chází neustálým vývojem. Obecně je tedy možné říci, že došlo k rozsáhlé komercionalizaci 

fitness u nás. Bohužel v rámci tohoto rozvoje nebylo zaznamenáno zvýšení odbornosti v této 

oblasti. To má za následek časté případy zdravotních poškození návštěvníků fitness center. Po 

roce 1989 si mohou zakladatelé zvolit, zda jejich fitness centrum bude či nebude organizová-

no ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. To zapříčinilo, že zanikl jednotný systém školení fit-

ness trenérů. Naproti tomu vznikla řada soukromých školících středisek, což má vliv na to, že 

neexistuje žádná ucelená teorie o fitness tréninku. 
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V současné době je možné zaznamenat změny v motivaci zákazníků fitness center. Dříve 

návštěvníci cvičili především proto, aby změnili tvary svého těla, tedy zvýšili podíl svalové 

hmoty a redukovali podkožní tuk. V současnosti jsou fitness centra navštěvována zákazníky, 

u kterých nabývá na váze motiv zdravotní. Lidem slouží tělesná cvičení hlavně jako prevence 

a terapie před civilizačními nemocemi. Fitness se tedy stává součástí zdravého životního sty-

lu, je kladen důraz především na jeho psychohygienickou a antistresovou stránku. [20] 

2.1.1 Kruhový funkční trénink 

Při kruhovém funkčním tréninku je do činnosti zapojováno maximální množství svalo-

vých skupin. Jedná se o cvičení na stanovištích určených lektorem, který podle potřeb klientů 

může účelně měnit průběh jednotlivých lekcí. Ke cvičení se používá speciální náčiní1 a řada 

cviků je také prováděna s vlastní váhou. Systém kruhového funkčního tréninku je díky rozdě-

lení cvičebního prostoru do funkčních zón, variabilní metodice a rozsáhlého zásobníku cviků 

aplikovatelný téměř na každého jedince. Od rekreačních až po vrcholové sportovce, od dětí až 

po aktivní seniory. Kruhový funkční trénink představuje velmi pestré, zábavné, ale zároveň 

účinné cvičení. Pravidelný účastník lekcí může očekávat nárůst kondice, redukci tělesné 

hmotnosti a zlepšení síly. Během celé cvičební lekce je u cvičence udržována tepová frekven-

ce na vyšší úrovni, což podporuje kardiovaskulární systém a povzbuzuje metabolismus. [18] 

2.2 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán konkretizuje záměr podnikání, kterého se snaží podnikatel dosáhnout. 

Hisrich & Peters definují podnikatelský plán následovně: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 
2
  

Podnikatel sestavuje podnikatelský plán, aby mu plnil dvě základní funkce. Slouží mu 

jako ústřední řídící dokument, který nutí zakladatele podniku dohodnout se na jednoznačných 

strategiích, opatřeních a cílech. Stanovené strategie a cíle jsou následně kontrolovány, případ-

ně dochází k jejím korekcím. Dále je podnikatelský plán využíván jako nástroj, pomocí které-

ho jsou získávány finanční prostředky.  

                                                 
1 Speciálním náčiním je myšleno např. Kettlebell (železná koule opatřená madlem), BOSU (balanční podložka), 
   ViPR (speciální druh činky), TRX (závěsný posilovací systém).     
2 HISRICH, Robert a Michael PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria, 1996. str. 108. 
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Jedná se především o získávání: 

• bankovních úvěrů,  

• kapitálu od soukromých a institucionálních investorů, 

• prostředků ze státních fondů a fondů EU. [14 - Wupperfeld] 

Struktura podnikatelského plánu není striktně stanovena. V různých literaturách jsou 

uváděny různé struktury. Potřeby podniků jsou rozdílné, proto si každý podnik vytváří indivi-

duální podnikatelský plán, aniž by se při jeho tvorbě řídil pevně stanovenými pravidly. Také 

požadavky investorů a bank na obsah podnikatelského plánu se odlišují. Někteří investoři 

z důvodu nedostatku času požadují krátké a stručné podnikatelské plány zpracované formou 

prezentace. Naopak banky často vyžadují rozsáhlé a podrobné podnikatelské plány, které jsou 

doplněny o řadu dalších dokumentů. [12 - Srpová]  

Přestože struktury podnikatelských plánů jsou různé, na základě zkušeností z praxe je 

možné vytyčit základní části podnikatelského plánu. 

Titulní strana podnikatelského plánu podává stručné informace o základních atributech 

společnosti. Zpravidla by měla obsahovat informace jako název a sídlo podniku, jména klíčo-

vých osob, včetně jejich kontaktů (telefon, email) a dále bývá uvedena také povaha podnikání. 

Exekutivní souhrn výstižně popisuje nejdůležitější myšlenky podnikatelského plánu. 

Měly by zde být vyzdviženy silné stránky podniku, dále by zde měla být zmínka o očekáva-

ných, klíčových a finančních údajích. Cílem exekutivního souhrnu je ve čtenáři vyvolat zá-

jem, aby pokračoval ve čtení celého podnikatelského plánu. 

 V části označované popis podniku je, jak už napovídá samotný název, detailně popsán 

podnik. Hlavní prvky, na které by měl být při popisu kladen důraz jsou nabízené výrobky ne-

bo služby, umístění a velikost podniku, personál a jeho znalostní vybavení a technické vyba-

vení podniku. 

 Organizační plán popisuje formu vlastnictví podniku a informuje o jeho managementu. 

Součástí tvorby organizačního plánu je znázornění organizační struktury podniku, která určuje 

nadřízenost a podřízenost zaměstnanců. Pokud se jedná o obchodní společnost je nutné uvést 

informace o obchodních podílech. 

Pro stanovení strategie podniku je důležité prozkoumat trh. Výsledky průzkumu jsou shr-

nuty v části podnikatelského plánu označované jako analýza trhu. V rámci analýzy trhu jsou 

zjištěny údaje o konkurenčním prostředí, příslušném odvětví a potenciálních zákaznících. 

Často bývá také analyzována politická situace, legislativní podmínky, přírodní faktory apod. 
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U výrobních podniků je nezbytné vypracovat detailní výrobní plán, který informuje o 

podstatných údajích týkajících se celého výrobního procesu. V případě, že podnikatel bude 

provádět celou nebo část výroby sám, je ve výrobním plánu nutné uvést popis využívaného 

výrobního zařízení, dále je třeba zveřejnit seznam používaného materiálu a označit dodavate-

le. Pokud se výroby účastní subdodavatelé, tak by zde měli být uvedeni také. 

Marketingový plán objasňuje, pomocí kterých nástrojů budou výrobky nebo služby 

propagovány, oceňovány a distribuovány. Také se zde uvádí odhady objemu výroby nebo 

služeb. 

 Finanční plán zobrazuje, jak je podnikatelský plán reálný z ekonomického hlediska. 

Zahrnuje velikost potřebných investic, odhady příjmů a výdajů, odhad peněžních toků a od-

had rozvahy. 

V části podnikatelského plánu označované hodnocení rizik jsou popsána všechna možná 

rizika, která obvykle plynou z reakce konkurence, dále z nedostatečných znalostí managemen-

tu, slabých stránek marketingu či výroby nebo technologického vývoje. Je důležité, aby pod-

nikatel stanovil alternativní strategie, které by využil při výskytu rizika. 

 Příloha (podpůrná dokumentace) obvykle obsahuje informativní materiály, které není 

vhodné zahrnout do samotného textu podnikatelského plánu. V textu by se však měly vysky-

tovat odkazy na jednotlivé přílohy. Do příloh se uvádí např. fotografie produktů, výpis 

z obchodního rejstříku, korespondence s osobami vztahujícími se k podniku, atd. [9 - Koráb, 

Peterka] 

2.3 Strategická situační analýza 

Z výsledků strategické situační analýzy vyplývají souvislosti mezi podnikem a jeho oko-

lím, které jsou základním předpokladem pro formulování strategie podniku. Formulování stra-

tegie představuje spletitý proces vyžadující systematický přístup, na základě kterého dochází 

k identifikaci vnějších faktorů podniku a k jejich následnému porovnání se schopnostmi a 

zdroji podniku. Strategická situační analýza je realizována pomocí různých analytických 

technik využívaných pro analyzování všech faktorů, které mohou mít vliv na určení koneč-

ných cílů a strategií podniku. Provádí se analýza jak faktorů pozitivních, tak i negativních. Na 

pozitivní je nutné navázat a negativní naopak eliminovat. [11 - Sedláčková] 
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Mezi důležité podklady, které jsou využívány při tvorbě strategie podniku patří výstupy 

z průzkumu veřejného mínění. Jedná se o nástroj sloužící k sociologickému výzkumu, pomocí 

kterého jsou zjištěny určité názory v populaci. 

V rámci strategické situační analýzy rozlišujeme analýzu externí a analýzu interní. Shr-

nutí výsledků je obvykle prováděno formou SWOT analýzy.  

2.3.1 Externí analýza 

Faktory vztahující se k okolí podniku jsou identifikovány prostřednictvím externí analý-

zy. Jedná se o faktory související se strategickou pozicí podniku na trhu, tyto faktory vytvářejí 

potenciální příležitosti a hrozby pro činnost podniku. Externí analýzu je možné dále členit na 

analýzu makrookolí a analýzu mikrookolí. [11 - Sedláčková] 

Analýza makrookolí 

Do makrookolí jsou řazeny vlivy vznikající mimo podnik, které obvykle není schopen 

svým chováním ovlivnit. Přestože podnik nemá bezprostřední možnost aktivně toto okolí 

ovlivňovat, může však na makrookolí aktivně reagovat svými rozhodnutími a může se připra-

vit na různé alternativy. K analyzování vlivů makrookolí se používají dvě metody, jedná se o 

PEST analýzu a metodu „4C“. PEST analýza je zaměřena na identifikaci prostředí makroeko-

nomického, politického, sociálního a technologického. Metoda „4C“ se zabývá analýzou svě-

tového okolí neboli faktorů globalizace. [11 - Sedláčková] 

Makroekonomické prostředí 

Analýza makroekonomického prostředí je uskutečněna pomocí makroekonomických in-

dikátorů. Za základní indikátory se považuje míra ekonomického růstu, míra inflace a úroko-

vá míra. 

Pokles míry ekonomického růstu zpravidla vede ke snížení spotřeby, zvyšování tlaku na 

konkurenci a hrozbě nižších zisků. Naproti tomu v opačném případě se zvyšuje pravděpodob-

nost, že bude podnik prosperovat. Dalším z faktorů, které se řadí do makroekonomického 

prostředí, je inflace. Obecně platí, že v inflačním prostředí firmy vykazují vyšší zisky. Sledo-

vání úrokové míry je neméně důležité, její růst působí na firmu negativně, protože ovlivňuje 

kapitálové náklady. [12 - Srpová] 
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Politické a legislativní  prostředí 

Aktivity vlády a dalších státních orgánů a institucí poměrně významně ovlivňují fungo-

vání podnikatelského sektoru. Hlavní aktivitou státu je vydávání zákonů a následná kontrola 

jejich dodržování. Fungování trhů může být ovlivňováno např. činností Úřadu pro hospodář-

skou soutěž, regulací cen, činností Státní obchodní inspekce atd. Životnost podniku je také 

závislá na realizaci hospodářské politiky státu, která může mít podobu např. podpory exportu, 

podpory malých firem, podpory výzkumu atd. Je tedy zřejmé, že činnosti státních orgánů a 

institucí představují pro podniky na jedné straně příležitosti, na straně druhé hrozby. [6 - Keř-

kovský, Vykypěl] 

Sociální a demografické prostředí 

Změny v sociálním chování obyvatelstva mají zároveň vliv na jejich spotřebitelské cho-

vání, to přináší hrozby, ale i příležitosti pro firmy. Jedná se především o změny, které souvise-

jí s životním stylem, důrazem na upevňování zdraví nebo požadavkem na volnočasové aktivi-

ty. Také úsilí o zlepšení životního prostředí ovlivňuje sociální prostředí. Tento trend pro vět-

šinu průmyslových firem představuje spíše hrozbu. 

Neméně významný vliv na podnik mají demografické faktory jako je struktura obyvatel-

stva, stárnutí populace nebo úroveň vzdělání. [12 - Srpová] 

Světové okolí 

 Je nepochybné, že firmy jsou pod neustálým vlivem postupujícího rozvoje globalizace. 

V minulosti byl sledován především vývoj tzv. asijských tygrů3. V současné době jsou pova-

žovány za země s nejvyšším potenciálem růstu především Rusko, Indie, Čína a Brazílie. 

Podniky jsou také nuceny uvažovat o preventivních opatřeních proti potenciálním hroz-

bám terorismu, válek nebo epidemiím. [12 - Srpová] 

Technologické okolí 

Informovanost o technologických změnách probíhajících v okolí podniku je nezbytným 

předpokladem pro vyhnutí se zaostalosti a prokázání tak aktivní inovační činnosti. Změny v 

technologiích zpravidla náhle a dramaticky ovlivní okolí podniku, ve kterém se nachází. 

Mnoho firem si zajistilo úspěch právě díky předvídavosti vývoje směrů v této oblasti. [11 - 

Sedláčková] 

                                                 
3 Pojmem asijští tygři se označují asijské země s rychlým hospodářským růstem. 
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Analýza mikrookolí 

Při analýze mikrookolí se zkoumá odvětví, ve kterém se podnik nachází. Předmětem 

zkoumání jsou především zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Atraktivnost odvětví, v němž 

podnik působí, silně ovlivňuje strategie a cíle podniku. Často využívaným nástrojem 

k analýze oborového odvětví je Porterův model konkurenčního prostředí. Tento model vychá-

zí z předpokladu, že postavení firmy na určitém trhu je ovlivněno působením pěti základních 

faktorů: 

• vyjednávací silou zákazníků, 

• vyjednávací silou dodavatelů 

• hrozbou vstupu nových konkurentů 

• hrozbou substitutů 

• rivalitou firem. [6 - Keřkovský, Vykypěl] 

Zákazníci 

V první řadě musí management podniku identifikovat své zákazníky a zjistit jaké mají 

potřeby a očekávání. Stejně tak se musí podnik zabývat současnými trendy v odvětví, které by 

mohly zákazníky vést ke změnám jejich požadavků a spotřebitelského chování. Při analyzo-

vání zákazníků je třeba se zaměřit na následující aspekty: 

• identifikaci zákazníků a faktorů, které ovlivňují jejich rozhodování při nákupu (např. 

kvalita, ceny, dostupnost, půjčky, záruky atd.), 

• demografické faktory, které způsobují změny v určitých skupinách zákazníků, 

• geografické faktory, které ovlivňují především rozmístění zákazníků. [6 - Keřkovský, 

Vykypěl] 

Dodavatelé 

V rámci analyzování dodavatelů je třeba se zaměřit na analýzu dostupnosti a nákladů 

veškerých vstupů do firmy. Náklady a dostupnost zdrojů jsou odvozeny hlavně od kvality 

vztahů mezi podnikem a jeho dodavatelem. Je nutné analyzovat následující faktory: 

• dostupnost a náklady na materiál, 

• dostupnost a náklady na energii, 

• dostupnost a náklady na pořízení peněz, 

• dostupnost a náklady na pracovní sílu. [6 - Keřkovský, Vykypěl] 
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Konkurenti 

Analyzování konkurentů je nezbytné především v odvětví, které je rozmanité a nejisté. 

Velmi důležitá je také tato analýza v prostředí, kde se vyskytují nepřátelské firmy. Při analýze 

konkurentů se podnik obvykle zaměřuje na aspekty jako je: 

• současná pozice podniku vůči konkurentům, 

• změna a vývoj konkurenčních firem, 

• fáze životního cyklu rozhodujících výrobků podniku, 

• vstup nových konkurentů do odvětví a výstup starých konkurentů z odvětví, 

• rentabilita odvětví vůči jiným obdobným odvětvím. [6 - Keřkovský, Vykypěl] 

2.3.2 Interní analýza 

Hlavním úkolem interní analýzy je nalézt pomocí analyzování silných a slabých stránek 

konkurenční výhody podniku. Konkurenční výhodu je podnik do určité míry schopen vytvářet 

pomocí svých zdrojů a svých schopností. Je tedy důležité v podniku nalézt optimální činnosti, 

které vytvářejí výhodu pro zákazníka. Díky ním dává přednost našemu produktu před produk-

tem konkurenčním. Činnosti podniku vytvářející určitou hodnotu, která je poté základem 

konkurenční výhody, je možné rozdělit do skupin podle Porterova hodnotového řetězce. Ten-

to hodnotový řetězec rozlišuje činnosti v podniku na primární a podpůrné. [12 - Srpová] 

Primární činnosti 

V podniku se vyskytuje pět základních skupin primárních činností, které je možné analy-

zovat. Jedná se o: 

• řízení vstupních operací - činnosti související s přejímáním, rozdělováním a skladová-

ním vstupů (např. manipulace s materiálem, regulace výše zásob, uložení ve skladu 

apod.), 

• výroba a provoz - činnosti, které zajišťují zpracování vstupů (např. montáž, údržba, 

testování apod.), 

• řízení výstupních operací - činnosti spojené se skladováním a distribucí (např. usklad-

nění konečných produktů, provoz dodávkových vozidel apod.), 

• marketing a prodej - činnosti, které umožňují a podporují nakupování produktů zákaz-

níkům (např. reklama, stanovení ceny, výběr distribuční cesty apod.),  

• servis - činnosti poskytující služby k udržení nebo zvýšení hodnoty výrobku (např. 

opravy, instalace, zaškolení obsluhy apod.). [11 - Sedláčková] 
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Podpůrné činnosti 

Podpůrné činnosti se dělí do následujících čtyř základních skupin: 

• nákupní činnost - činnosti zajišťující vstupy, které jsou využívány v podniku (např. 

koupě materiálu, surovin, strojních zařízení, budov apod.), 

• výzkum a vývoj - činnosti, které se snaží o inovování produktů a pracovních postupů, 

• řízení lidských zdrojů - činnosti spojené s náborem, školením, rozmisťováním a pro-

pouštěním zaměstnanců, 

• infrastruktura firmy - činnosti, které souvisejí s plánováním, financemi a účetnictvím, 

právními záležitostmi, řízením jakosti a informačními systémy.[11 - Sedláčková] 

2.3.3 SWOT analýza 

Nástroj označovaný jako SWOT analýza4 se využívá k shrnutí poznatků, které byly zjiš-

těny v rámci externí analýzy a také analýzy interní. Pomocí SWOT analýzy dochází 

k identifikaci silných a slabých stránek podniku, a dále k nalezení příležitostí a hrozeb, kte-

rým je podnik vystaven. Silné a slabé stránky vycházejí z interní analýzy, patří sem faktory, 

které může podnik určitým způsobem ovlivňovat. Na základě externí analýzy jsou identifiko-

vány příležitosti a hrozby. Řadí se sem faktory, které podnik nemůže sám o sobě ovlivnit, 

pouze na ně může reagovat. [9 - Koráb a Peterka] 

Mezi silné stránky podniku můžeme zařadit např. kvalifikovanou pracovní sílu, zkušený 

management, kvalitní servis, silný marketing apod. Čím více silných stránek firma má, tím je 

více konkurenceschopná na určitém trhu. Při výčtu slabých stránek prokazuje podnikatel, že 

se zamyslel nad slabinami projektu a hledá pozitivní řešení vedoucí k jejich odstranění. Slabé 

stránky mohou být např. nedostatek zkušeností v oblasti marketingu, nezkušený management, 

cenová politika apod. Mezi příležitosti a hrozby patří faktory, které se vztahují na okolí pod-

niku. [12 - Srpová] 

Faktory zjištěné pomocí jednotlivých analýz se zapisují do přehledné tabulky (viz obr. 

2.1), kde je poté možné tyto faktory vzájemně porovnávat.  

                                                 
4 Název SWOT analýzy je odvozen z prvních písmen anglických slov: Strenghts (silné stránky), Weaknesses 
   (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). 
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                                Obr. 2.1 SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Zdroj: http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

2.4 Marketingový plán nového podniku 

Jednou z nejdůležitějších činností podnikatele při zakládání nového podniku je sestavení 

marketingového plánu, se kterým je spojováno budoucí uplatnění produktů na trhu. Zajištění 

úspěšného postavení výrobků nebo služeb na trhu není možné bez vyvinutí dostatečně účin-

ných marketingových aktivit.  

Předtím, než podnikatel začne sestavovat samotný marketingový plán je nutné, aby se 

zabýval tzv. segmentací trhu. Jde o analýzu celkového trhu a následný výběr částí, na které se 

podnik zaměří. Dalším krokem je stanovení marketingových cílů, které určují čeho chce pod-

nik za určité období dosáhnout. Za nejdůležitější pasáž marketingového plánu se považuje 

stanovení marketingové strategie, pomocí které jsou cíle naplňovány. Pro formulování marke-

tingové strategie se nejčastěji využívá nástroj označovaný jako marketingový mix. Součástí 

každého marketingového plánu by mělo být také stanovení marketingového rozpočtu. [8 - 

Koráb, Mihalisko] 

2.4.1 Segmentace trhu 

V důsledku, že lidé se navzájem odlišují svými požadavky a potřebami, není možné se 

zaměřit na celý obsluhovaný, dostupný či potenciální trh. Proto snaha podniků je zaměřena na 

segmentování trhu, tj. rozdělení trhu na menší homogenní části, které jsou pro podnik snadně-
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ji obsluhovatelné. Za segment trhu se tedy považuje skupina zákazníků s podobnými poža-

davky, nároky a potřebami. Tito zákazníci se vyznačují velmi podobným postojem k určité 

skupině produktů. Jednotlivé  segmenty trhu tedy mají odlišné charakteristické rysy, liší se 

v mnoha ohledech, např. v preferencích, názorech, kupní síle, demografických ukazatelích a 

mnoha dalších charakteristikách. Segmentaci trhu je možné realizovat podle následujících 

hledisek: 

• geografického - trh dělí na jednotlivé zeměpisné celky např. obce, okresy, kraje apod., 

• demografického - zákazníci jsou segmentováni např. podle stáří, pohlaví, vzdělání atd., 

• psychografického - zákazníci jsou rozděleni do určitých společenských tříd, podle ži-

votního stylu, 

• behaviorálního - trh je segmentován podle chování zákazníků, např. podle místa náku-

pu, podle věrnosti ke značce, podle míry používání určitého produktu apod. [4 - Foret, 

Procházka] 

2.4.2 Marketingové cíle 

Stanovení marketingových cílů vychází ze segmentace trhu. Marketingové cíle by měly 

vyjadřovat konkrétní úkoly a při jejich stanovení by měl být kladen důraz především na: 

• označení produktu - určení o jaký výrobek či službu jde, 

• velikost změny - např. změna tržního podílu, objemu produkce, výše prodejů atd., 

•  výběr trhu - určení tržních segmentů, na které se podnik zaměří, 

• dobu dosažení cíle - určení krátkodobého nebo dlouhodobého horizontu. [2 - Blažko-

vá] 

Blažková ve své publikaci uvedla příklad marketingových cílů na výrobci bílého zboží, 

který si stanovil následující cíle: 

• zvýšit tržní podíl ledniček s nízkou spotřebou energie o 5 % do konce roku 2008, 

• v roce 2008 zvýšit objem prodeje automatických praček ze 150 000 ks na 200 000 ks 

za rok. 

2.4.3 Marketingový mix ve sportu 

Marketingový mix je u malých a středních sportovních podniků a sportovních klubů po-

važován za nejvhodnější nástroj pro stanovení marketingové strategie. 
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Jde o soubor základních marketingových prvků, pomocí kterých podnik dosahuje svých 

marketingových cílů. Marketingový mix je tedy nositel všeho, čím podnik může ovlivnit po-

ptávku po svých výrobcích nebo službách. V odborné literatuře se nejčastěji mluví o skupině 

čtyř prvků, které jsou obvykle označovány jako 4 P: 

• produkt, 

• cena, 

• distribuce, 

• propagace. [4 - Foret, Procházka] 

Ke stanovení marketingové strategie u podniků, které poskytují zákazníkům služby se 

využívá rozšířený marketingový mix označovaný jako 7 P5. U marketingového mixu ve služ-

bách  jsou k modelu 4 P přidány tři nadstavbové prvky, a to lidé, procesy a materiální prostře-

dí. Skupina lidí zahrnuje především personál podniku, zákazníky a konkurenty. Používané 

metody, dodání a využití služby spadá mezi procesy. Do materiálního prostředí patří např. 

budovy, oblečení zaměstnanců, dopravní prostředky, obchodní formuláře apod. [17] 

Produkt 

Podle Čáslavové je sportovní produkt definován: 

„Za sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspo-

kojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ 
6
 

Sportovní produkty se dělí na hmatatelné a nehmatatelné. Kromě tohoto základního roz-

dělení je možné je dále členit podle jejich povahy. Klasifikace sportovních produktů podle 

Čáslavové je následující: 

• základní produkty tělesné výchovy (např. nabídka sportovních akcí nebo tělesných 

cvičení), 

• produkty vázané na osobnost (např. sportovní výkon sportovce), 

• myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu (např. hodnoty zážitku ve sportu), 

• produkty v oblasti podmínek (např. vzdělání ve sportu), 

• vedlejší produkty (např. společenské akce), 

• klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu (např. sportovní nářadí, spor-

tovní oblečení). [3 - Čáslavová] 
                                                 
5 Označení 7 P vzniklo z počátečních písmen anglických slov: product (produkt), price (cena), place (místo), 
   promotion (propagace), people (lidé), processes (procesy), physical evidence (materiální prostředí). 
6 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. str. 116. 
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Cena 

Cena produktu výrazným způsobem ovlivňuje spotřebitelské chování zákazníka. Tvorba 

ceny u sportovních společností je úzce spjata s druhem produktu, který je sportovní společ-

ností nabízen. Při stanovení ceny se vychází z analýzy poptávky, nákladů, cen konkurentů a 

jedinečnosti produktu.  

Často je možné se setkat v oblasti sportu s různými typy slev a způsoby platby, které ma-

jí poměrně velký psychologický vliv na zákazníka. Velkou měrou jsou různorodé způsoby 

platby a slevy využívány při prodeji sportovních služeb ve fitness centrech. [3 - Čáslavová] 

Distribuce 

Sportovní společnost musí zajistit cestu, kterou bude produkt dodán k zákazníkovi. Mezi 

hlavní úkoly managementu, který má na starosti distribuci, patří promyšlení distribučních 

kanálů, určení hustoty distribuční sítě a vykalkulování nákladů spojených s distribucí. Distri-

buční cesty se výrazně odlišují u hmotných produktů a produktů nehmotných. 

Hmotné produkty jsou obvykle vyráběny v masovém množství a následně jsou přeprave-

ny do místa, kde jsou prodány zákazníkovi. 

Naproti tomu nehmotné produkty nemohou být dodány do prodejny nebo na sklad. Zá-

kazník si musí za nehmotným sportovním produktem sám přijít a ve sportovním zařízení si ho 

„prožít“. Poskytovatel sportovní služby se snaží zákazníka přimět ke vstupu do sportovního 

zařízení a k tomu využívá nástrojů propagace. [3 - Čáslavová] 

Propagace 

Propagace se provádí za účelem prodeje produktů potenciálním zákazníkům pomocí pře-

svědčivé komunikace s nimi. Mezi základní formy komunikace ve sportu se řadí: 

• reklama (např. reklama na sportovní vybavení), 

• publicita (např. rozhovor s významným sportovcem), 

• podpora prodeje (např. sleva ve fitness centru), 

• osobní prodej (např. prodej služeb nově otevřeného sportovního zařízení prostřednic-

tvím osobního prodeje jeho manažera). [3 - Čáslavová] 
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2.5 Finanční plán nového podniku 

Každý podnikatel při zakládání nového podniku se musí zabývat finančním plánováním, 

při kterém je rozhodováno o způsobu financování podniku, o investování kapitálu do výnoso-

vého majetku a o peněžním hospodaření. Finanční plán představuje zjednodušený model bu-

doucích finančních stavů a toků v podniku. Jednou z nejdůležitějších funkcí je, že předvídá 

pravděpodobné finanční situace dříve než jsou uskutečněny, tím včasně podnikatele varuje 

před riziky. [13 - Valach] 

Sestavování finančního plánu pro nově vznikající podnik, který nemá žádnou historii, 

vychází především z úvah managementu podniku. Poměrně přesně lze vyčíslit výši zřizova-

cích výdajů a výdajů provozních. Naopak odhad budoucích příjmů podniku je docela obtížný 

a je závislý na zkušenostech managementu. Vyžaduje se, aby finanční plán byl sestaven věro-

hodně a realisticky. Velmi vhodné je sestavit variantní plány, a to ve struktuře reálné, optimis-

tické a pesimistické. [14 - Wupperfeld] 

Finanční plán pro nový podnik zpravidla obsahuje: 

• plánovanou rozvahu, 

• plánovaný výkaz zisku a ztrát, 

• plán peněžních toků. [12 - Srpová] 

Při sestavování finančního plánu je také velmi vhodné vypočítat dobu návratnosti inves-

tice. Dobou návratnosti se myslí počet let, za které se peněžní příjmy plynoucí z investice 

vyrovnají počátečním kapitálovým výdajům na investici. 

2.5.1 Rozvaha 

Rozvaha se sestavuje k určitému dni a poskytuje statický pohled na majetek podniku a na 

jeho zdroje financování. Majetek podniku je v rozvaze označován jako aktiva, naproti tomu 

zdroje financování jsou značeny jako pasiva. Mezi aktivy a pasivy firmy musí platit bilanční 

rovnost. Žádný podnik nemůže vlastnit více majetku, než má zdrojů. [9 - Koráb, Peterka] 

Majetek podniku 

Rozlišují se dvě základní složky majetku podniku, a to majetek dlouhodobý a majetek 

oběžný. Ekonomická životnost majetku dlouhodobého je delší než jeden rok. Majetek oběžný 

plní úplně jinou roli než dlouhodobý majetek, neustále v podniku obíhá a mění svoji podobu. 

[9 - Koráb, Peterka] 
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Dlouhodobý majetek je tvořen položkami hmotnými, nehmotnými a finančními. Hmotný 

majetek tvoří věci movité (např. stroje, zařízení) a věci nemovité (např. pozemky, stavby). 

Nehmotný majetek zahrnuje např. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje či podnikový soft-

ware. Mezi dlouhodobý finanční majetek se v rozvaze řadí finanční účasti v jiných podnicích, 

poskytnuté dlouhodobé půjčky a investiční instrumenty. [10 - Nývltová, Marinič] 

Oběžný majetek se v podniku vyskytuje ve dvou podobách, a to v podobě věcné (zásoby 

materiálu, polotovarů, nedokončené výroby, zboží) a v podobě peněžní (peníze na bankovním 

účtu, peníze v pokladně, pohledávky a krátkodobé cenné papíry). [9 - Koráb, Peterka] 

Zdroje financování majetku 

K financování majetku podnik využívá dva druhy zdrojů peněžních prostředků, jedná se 

o vnitřní nebo vnější zdroje. Financování podniku by mělo vycházet ze zásady, že dlouhodobý 

majetek a část oběžného majetku, který má trvalý charakter, je třeba krýt dlouhodobými zdro-

ji, aby se podnik nedostal do možné finanční tísně. 

Mezi vnitřní zdroje financování se řadí především nerozdělený zisk, odpisy a rezervy. 

V případě, že podnik nepokryje své investice z vnitřních zdrojů, může využít vnější zdroje 

financování, například bankovní úvěry, emisi cenných papírů, rizikový kapitál, leasing nebo 

dotace. [10 - Nývltová, Marinič] 

2.5.2 Výkaz zisku a ztrát 

Ve výkazu zisku a ztrát jsou zobrazeny vztahy mezi výnosy podniku a náklady, které 

jsou spojené s jejich vytvořením. Dále je možné z výkazu zisku a ztrát vyčíst výsledek hospo-

daření za dané období, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady. Výkaz zisku a ztrát má stupňovitou 

strukturu, výnosy i náklady jsou rozděleny na provozní, finanční a mimořádné. Také výsledek 

hospodaření je vypočítán stupňovitě. 

U podniku výrobního nebo poskytujícího službu jsou hlavní složkou výnosů tržby za 

prodej výrobků nebo služeb. V obchodním podniku jsou výnosy tvořeny především obchodní 

marží, což je rozdíl mezi prodejní a kupní cenou. Při zakládání nového podniku se poměrně 

obtížně vyčíslují budoucí výnosy. [9 - Koráb, Peterka] 

Při sestavování výkazu zisku a ztrát se rozlišují dva druhy nákladů, a to náklady variabil-

ní a náklady fixní. Variabilní náklady jsou charakteristické tím, že se mění s objemem výroby, 

jedná se např. o přímou spotřebu materiálu, energie, mezd apod. Fixní náklady se naopak 
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s objemem výroby do určité míry nemění, jde např. o odpisy, pojištění, telefonní a poštovní 

poplatky, administrativní náklady, nájemné apod. [12 - Srpová] 

Výkaz zisku a ztrát nese jedno velké úskalí, protože při sestavování nastává obsahový i 

časový nesoulad mezi výnosy a náklady. Např. podnik zahrnuje do výnosů tržby za zboží, i 

když žádné skutečné peníze nedostal, peněžní prostředky obdrží později jako úhradu pohle-

dávky. Podnik tak může vykazovat vysoké tržby v účetnictví, ale jeho skutečné peněžní pří-

jmy jsou podstatně odlišné. [13 - Valach] 

2.5.3 Peněžní toky (Cash flow) 

Nývltová a Marinič charakterizují peněžní toky následovně: 

„Peněžní toky zobrazují pohyb, změnu (přírůstky a úbytky) a proměnu peněžních pro-

středků na ostatní druhy aktiv, a obráceně, v rámci hodnotového řetězce podniku od předvý-

robní fáze až po fázi realizace.“ 
7 

Podniky není možné řídit pouze z hlediska výnosů, nákladů a zisku, ale také z hlediska 

příjmů, výdajů a stavu peněžních prostředku, tedy z hlediska udržení platební schopnosti pod-

niku. Není podmínkou, že růst nebo pokles zisku musí znamenat růst nebo pokles peněžních 

prostředků podniku v hotovosti či na bankovních účtech. V případě, že podnik vykazuje zisk, 

ale není schopen hradit své závazky, nemůže být jako takový úspěšný. Plán peněžních toků 

tedy eliminuje časový nesoulad, který se vyskytuje ve výkazu zisku a ztrát. 

Peněžní toky podniku je možné vypočítat přímým způsobem či způsobem nepřímým. Při 

přímém výpočtu peněžních toků jsou sledovány příjmy a výdaje podniku za dané období. 

Častěji je však využíván nepřímý způsob, kde jsou peněžní toky vypočteny pomocí transfor-

mace zisku do pohybu peněžních prostředků a následnými úpravami o další pohyby peněž-

ních prostředků, které souvisejí se změnami kapitálu a majetku. [13 - Valach] 

2.6 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným se zařazuje mezi kapitálové obchodní společnosti a je 

stejně jako všechny obchodní společnosti právnickou osobou, založenou podle českého práv-

ního řádu. Může se tedy účastnit správního řízení a může vlastním jménem nabývat práv a 

závazků. Je možné ji založit za účelem podnikání, ale také za jiným účelem (např. za účelem 

                                                 
7 NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 
   2010. str. 136. 
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humanitární pomoci). Společnost může založit i jedna osoba, a to ať fyzická nebo právnická, 

naopak maximální počet společníků je stanoven na 50. 

U společnosti s ručením omezeným je základní kapitál tvořen vklady společníků, kteří 

ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku. Společnost odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem. Společník přestá-

vá ručit za závazky společnosti dnem, ve kterém všichni společníci splatili své vklady. Výše 

základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč s tím, 

že výše vkladu jednoho společníka musí být alespoň 20 000 Kč. [1 - Bartošíková, Štenglová] 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která rozhoduje o důležitých otázkách 

týkajících se společnosti. Jednou z nejvýznamnějších činností valné hromady je rozdělení 

hospodářského výsledku, tedy rozdělení podílu na zisku společníkům. Neméně důležitou 

funkcí valné hromady je, že jmenuje jednatele, kteří tvoří statutární orgán společnosti. Statu-

tární orgán společnosti může být tvořen jedním nebo více jednateli. Dalším orgánem společ-

nosti s ručením omezeným je dozorčí rada, která však není povinná. Dozorčí rada musí mít 

minimálně tři členy zvolené valnou hromadou, jejichž hlavní úkoly jsou dohlížení na činnost 

jednatelů a nahlížení do obchodních, účetních knih a jiných dokladů, kde kontrolují obsažené 

údaje. Společnost s ručením omezeným musí odvádět daň z příjmu právnických osob, protože 

se jedná o samostatný daňový subjekt. Podíly na zisku společníků jsou zdaňovány nezávisle 

na tom. Tedy příjmy společníků podléhají dani z příjmu fyzických osob, např. plat jednatele je 

zatížen touto daní. 

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný a zdlouhavý proces. Je-

hož délka je určena rychlostí a schopnostmi personálu na úřadech. Mezi základní činnosti při 

zakládání s.ro. patří sepsání společenské smlouvy, vklad kapitálu, získání živnostenských 

oprávnění a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 

U společnosti s ručením omezeným je stejně jako u ostatních typů obchodních společnos-

tí hlavním dokumentem při zakládání společenská smlouva, která musí být sepsána formou 

notářského zápisu. V případě, že společnost zakládá jediný zakladatel, je zakládající doku-

ment označován jako tzv. zakladatelská listina. Společenská smlouva, respektive zakladatel-

ská listina musí obsahovat název a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání, 

výši základního kapitálu a výši vkladů každého společníka, jména a bydliště prvních jednatelů 

společnosti, určení správce vkladu a jiné údaje, které jsou vyžadovány obchodním zákoníkem. 

Vklady do základního kapitálu společnosti je možné vložit na bankovní účet nebo v ho-

tovosti u správce vkladů. Nejčastějším a rejstříkovým soudem nejuznávanějším způsobem 

složení vkladů je na bankovní účet. 
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Dalším důležitým krokem při zakládání společnosti s ručením omezeným je získání živ-

nostenských oprávnění na všechny činnosti, které jsou určitou společností provozovány. 

Proces založení společnosti s ručením omezeným je završen podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. Návrh je podán prostřednictvím vyplněného formuláře, 

součástí musí také být potřebné přílohy. Společnost vzniká dnem, ve kterém byla zapsána do 

obchodního rejstříku. [8 - Koráb, Mihalisko] 

2.7 Průzkum veřejného mínění 

Průzkum veřejného mínění je chápán jako druh sociologického výzkumu a jeho cílem je 

analyzovat rozložení názorů obyvatelstva, týkajících se určitého tématu. V rámci průzkumu 

veřejného mínění se rozlišují dva základní pojmy, jedná se o metodu měření a nástroj měření. 

Při průzkumu veřejného mínění se využívá metoda dotazování. Jde o tvorbu záměrných 

otázek, pomocí kterých jsou sledovány názory v populaci. Jednou z nejdůležitějších aktivit při 

této metodě je výběr vhodného místa sběru informací od respondentů. Neméně důležité je, 

aby zkoumaný vzorek byl dostatečně reprezentativní. 

Nástrojem měření při průzkumu veřejného mínění je otázka. Ten, kdo průzkum provádí, 

by měl klást důraz především na ujednocení znění otázky a na určení pořadí položených otá-

zek. Základní dělení typů otázek je na otevřené a uzavřené. Dále je můžeme dělit na filtrační a 

kontrolní. Filtrační otázka eliminuje respondenty, kteří nemají k určité otázce co říci. Kont-

rolní otázka ověřuje věrohodnost odpovědí dotazovaného. 

Úkolem respondenta při průzkumu veřejného mínění je: 

• porozumět jazykové strance otázky, 

• porozumět smyslu otázky, 

• vyhledat potřebné informace, 

• vytvořit si souhrnný závěr, 

• převést závěr na možnosti odpovědí. 

Naproti tomu tvůrce otázek by se měl snažit, aby otázky byly pro respondenta co nejvíce 

srozumitelné, a to jak po stránce jazykové, tak po stránce logické. Proces tvorby otázek vý-

razně ovlivňuje adekvátnost průzkumu a adekvátnost interpretovaných výsledků. [23] 
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3 POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ FITNESS CENTRA 

První část kapitoly obsahuje výsledky průzkumu veřejného mínění, který je zaměřen na 

analýzu názorů občanů města Třebíče, tykající se oblasti fitness. Snahou je především na zá-

kladě odpovědí respondentů zjistit zájem potenciálních zákazníků o novou sportovní službu. 

Ve druhé části kapitoly je zahrnuta analýza konkurence, která je zaměřená na tři nejsilnější 

konkurenty vyskytující se na potenciálním trhu.  

Cílem kapitoly je vymezit reálné možnosti, které souvisejí s realizací fitness centra a dále 

je předložit k podrobnějšímu zpracování.  

3.1 Průzkum veřejného mínění 

Průzkum veřejného mínění byl zacílen na občany města Třebíče. Mezi hlavní responden-

ty patřili především studenti středních škol, zaměstnanci ve státních institucích, osoby samo-

statně výdělečně činné a sportovci. Získání názorů veřejnosti bylo realizováno prostřednic-

tvím dotazníkového šetření. K průzkumu byl vytvořen strukturovaný dotazník (viz příloha č. 

1) obsahující celkem devět otázek, které nabízejí až šest předem definovaných možných od-

povědí. Z toho dvě otázky měly za úkol zjistit demografické údaje respondentů, jako je po-

hlaví a věk. Dotazníky byly distribuovány pověřeným osobám do následujících zařízení: 

• Gymnázium Třebíč - Masarykovo nám. 116/9, 

• Městský úřad Třebíč - Masarykovo nám. 116/6, 

• Hasičský záchranný sbor Třebíč - Žďárského 180/1 

• Fitness TJ JE Dukovany - Manželů Curieových 1112/20. 

Sběr dat byl uskutečněn v období od 15.3. do 22.3. 2013. Během této doby bylo získáno 

celkem 112 vyplněných dotazníků, přičemž počet rozdaných dotazníků byl 150. Návratnost je 

tedy přibližně 75 %, což je poměrně vysoké procento, které je dáno především tím, že pově-

řené osoby dotazníky většinou osobně předkládaly respondentům. 

3.1.1 Výsledky průzkumu 

Dotazníky vyplnilo 65 (58 %) mužů a 47 (42 %) žen, převaha mužů je způsobena přede-

vším sběrem dat v Hasičském záchranném sboru. 

Nejvíce respondentů, kteří vyplnili dotazník, bylo ve věku 18 - 25 let (37 %), to je násle-

dek toho, že řada oslovených byli studenti. Druhou nejpočetnější skupinu dotázaných tvořili 
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lidé ve věku 25 - 40 let (28 %). Pětina respondentů byla ve věku 40 - 60 let (20 %). Nejmenší 

zastoupení při průzkumu veřejného mínění mají osoby ve věku do 18 let (12 %) a ve věkové 

kategorii nad 60 let (3 %). 

 

Otázka č. 1: Patříte k lidem, kteří se zajímají o zdravý životní styl? 

                        Graf 3.1 Zájem o zdravý životní styl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 

První otázka vyskytující se v dotazníku má za úkol zjistit postoj respondentů ke zdravé-

mu životnímu stylu. Drtivá většina dotázaných (74 %) projevila zájem o zdravý životní styl, 

což dokládá obecný jev, že v současné době se péče o tělo stává samozřejmostí pro stále více 

lidí. To má za následek, že dochází k neustálému rozšiřování forem spojených se zdravým 

životním stylem. Za aktivní formu je možné považovat právě cvičení ve fitness centrech. 

 

Otázka č. 2: Ze seznamu třebíčských fitness center vyberte, které navštěvujete? 

                        Graf 3.2 Návštěvnost fitness center 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 
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Cílem druhé otázky je identifikovat fitness centra, která jsou v Třebíči nejvíce navštěvo-

vána. Jde tedy o to, zjistit potenciální konkurenty vyskytující se na trhu, na kterém by působi-

lo také nové sportovní zařízení. Zhruba polovina respondentů (49 %) označila, že žádné fit-

ness centrum nenavštěvuje, přesto někteří z nich ve čtvrté otázce označili, že by přivítali zří-

zení nového fitness centra orientovaného na kruhové funkční tréninky. To je pozitivní jev, 

protože zřízení fitness centra by tak přinutilo cvičit lidi, kteří doposud žádné fitness centrum 

nenavštěvují. V takovém případě by bylo nové sportovní zařízení prospěšné pro veřejnost. Ze 

zbylých výsledků je možné vyvodit, že za největší konkurenty je nutné považovat Fitness TJ 

JE Dukovany, Bílý Králík fitness klub a Fitness Imperium. Zde je třeba zmínit, že návštěvnost 

Fitness TJ JE Dukovany je zkreslená, protože v prostorách tohoto zařízení probíhalo samotné 

dotazníkové šetření.  

 

Otázka č. 3: Myslíte si, že je aktuální počet fitness center ve městě Třebíči dostačující? 

                        Graf 3.3 Spokojenost s množstvím fitness center 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 

Z třetí otázky vyplývá, že přibližně tři čtvrtiny (77 %) respondentů jsou spokojeni 

s množstvím fitness center vyskytujících se v Třebíči, naproti tomu pro přibližně čtvrtinu (23 

%) oslovených je tento počet nedostačující. Z těchto výsledků je možné vyvodit, že na poten-

ciálním trhu, který by se týkal nového fitness centra, se vyskytuje určitá mezera. Jedním 

z hlavních cílů, který souvisí se vznikem fitness centra, je vyplnit vyskytující se mezeru. Je 

možné očekávat, že vytvoření nové sportovní nabídky uspokojí občany města Třebíče, kteří 

vyjádřili nespokojenost s množstvím fitness center. Dále je možné předpokládat, že sportovní 

zařízení zaměřené na nové trendy v oblasti fitness by bylo silným konkurentem třebíčským 

fitness centrům, které současné fitness trendy nesledují. 
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Otázka č. 4: Přivítal(a) byste zřízení fitness centra, které by bylo orientováno na kruho-

vý funkční trénink? 

                        Graf 3.4 Zájem o novou sportovní službu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 

Z hlediska podnikatelského záměru je možné považovat čtvrtou otázku za nejdůležitější, 

protože z výsledků je možné zjistit zájem občanů města Třebíče o novou sportovní službu a 

předpovědět tak, zda má smysl nové fitness centrum ve městě zřizovat. Ze získaných odpově-

dí je možné usoudit, že nový cvičební program většinu respondentů zaujal. Přestože v otázce 

č. 3 řada občanů projevila spokojenost s množstvím fitness center, přibližně dvě třetiny (69 

%) oslovených by přivítalo zřízení nového fitness centra zaměřeného na kruhové funkční tré-

ninky. Výsledek plynoucí z této otázky tedy potvrzuje, že podnikatelský záměr na realizaci 

sportovního zařízení má své opodstatnění.  

 

Otázka č. 5: Jak často byste se účastnil(a) nového cvičebního programu? 

                        Graf: 3.5 Frekvence využití cvičebního programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 
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Do 50 Kč/lekce Do 100 Kč/lekce Do 150 Kč/lekce Více než 150 Kč/lekce

Ze získaných odpovědí na pátou otázku je možné předpovědět budoucí návštěvnost fit-

ness centra. Z respondentů, kteří projevili zájem o zřízení sportovního zařízení, by jich nejví-

ce navštěvovalo lekce cvičebního programu několikrát do měsíce (42 %). Přibližně třetina by 

sportovní službu využívala méně často (několikrát do roka) a 17 % oslovených by ji využíva-

lo častěji (několikrát týdně). Pět lidí (6 %), kteří by přivítali zavedení kruhového funkčního 

tréninku na trh, v dotazníku označilo, že by se cvičebních lekcí účastnili denně. Z výsledků je 

možné předpokládat, že kapacita fitness centra by byla dostatečně využívána. Majiteli nového 

fitness centra půjde především o získání stálých návštěvníků, kteří budou sportovní zařízení 

navštěvovat pravidelně. Z odpovědí na otázku č. 5 je možné usoudit, že řada lidí by se pravi-

delně účastnila cvičebních lekcí a vykonávala by tak prospěšnou aktivitu pro své zdraví. 

 

Otázka č. 6: Jaká cena za zprostředkování cvičebního programu je pro Vás ještě přija-

telná? 

                        Graf: 3.6 Cena za zprostředkování cvičebního programu  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 

V rámci šesté otázky drtivá většina (54 %) respondentů odpověděla, že by pro ně byla 

cena vstupného akceptovatelná do 100 Kč za lekci. Přibližně třetina oslovených (34 %) by 

byla ochotna zaplatit za jednu lekci finanční částku do 50 Kč. Z těchto výsledků tedy vyplývá, 

aby byla nová sportovní služba pro potenciální zákazníky finančně přijatelná, neměla by cena 

za její poskytování přesáhnout hranici 100 Kč za lekci. Zjištěné odpovědi souvisejí s tím, jak 

často by se potenciální zákazníci cvičebního programu účastnili. Lidé, kteří by fitness cent-

rum navštěvovali několikrát do roka nebo několikrát do měsíce, jsou ochotni za cvičební lekci 

zaplatit vyšší finanční částku, než lidé, kteří by se cvičebního programu účastnili častěji. 

Z toho je možné vyvodit, že nutností by bylo zavést permanentní vstupné.  
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Borovina Horka - Domky Vnitřní město Týn Nové Dvory Nové Město

Otázka č. 7: Do jaké lokality by mělo být nové fitness centrum situováno? 

                        Graf: 3.7 Lokalita nově vznikajícího fitness centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: Dotazníkové šetření - vlastní zpracování. 

V sedmé otázce bylo záměrem zjistit vhodnou lokalitu pro zřízení nového sportovního 

zařízení. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že nejatraktivnějšími oblastmi pro fit-

ness centrum jsou městská část Horka - Domky a městská část Vnitřní Město, které mají 

v rámci této otázky stejné procentuální zastoupení (26 %). Za vhodnější lokalitu, do které by 

mělo být fitness centrum situováno je však považována městská část Horka - Domky, protože 

v této části města se žádné sportovní zařízení podobného charakteru nevyskytuje. 

3.1.2 Shrnutí průzkumu 

Z průzkumu veřejného mínění je možné formulovat následující závěry: 

• 74 % respondentů projevilo zájem o zdravý životní styl, což potvrzuje obecný jev, že 

zájem o zdravý životní styl u lidí neustále narůstá, 

• za největší potencionální konkurenty je nutné považovat Fitness Imperium, Bílý Králík 

fitness klub a Fitness TJ JE Dukovany, 

• přibližně pro čtvrtinu (23 %) respondentů je počet fitness center v Třebíči nedostačují-

cí, 

• 69 % respondentů by přivítalo zřízení nového fitness centra orientovaného na kruhové 

funkční tréninky, 

• pět osob (6 %) z těch, kteří by přivítali zavedení kruhového funkčního tréninku na trh 

by se účastnilo denně cvičebních lekcí, 

• cena za poskytování nové sportovní služby by neměla překročit hranici 100 Kč za lek-

ci, 
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• nejvhodnější lokality, do kterých by mělo být fitness centrum situováno, jsou městská 

část Horka - Domky a městská část Vnitřní Město. 

3.2 Analýza konkurence 

Při analýze potenciálních konkurentů na trhu je důležité se zaměřit na jejich podnikatel-

skou a cenovou strategii. Dále je nutné zdůraznit jejich silné a slabé stránky. Na základě prů-

zkumu veřejného mínění byla k analýze vybrána tři fitness centra, které je možné považovat 

za nejsilnější potencionální konkurenty. Informace o konkurenčních fitness centrech byly zís-

kány z internetových zdrojů a osobních zkušeností s jednotlivými zařízeními. Zjištěné po-

znatky jsou velmi cenné pro majitele nového fitness centra, protože je možné se poučit z kon-

krétních chyb a naopak získat přehled o moderních přístupech v odvětví. 

3.2.1 Konkurenční fitness centra 

Bílý Králík fitness klub 

Jde o nové moderní fitness centrum nacházející se na okraji města v městské části Boro-

vina. Tuto lokalitu je možné označit za slabou stránku, protože pro řadu občanů je fitness cen-

trum poměrně vzdálené od jejich bydliště.  

Z hlediska nabízených služeb je Bílý Králík fitness klub v některých oblastech poměrně 

blízký našemu podnikatelskému záměru. Zákazníkům je k dispozici posilovna vybavená čin-

kami a posilovacími stroji od firmy Star trac a dále se mohou účastnit skupinových cvičení 

ve speciálních sálech. Skupinové lekce se týkají např. cvičení na stacionárních kolech, cvičení 

pro těhotné, Pilates, TRX apod. Klienti s dětmi mohou umístit své dítě do dětského koutku. 

Otevírací doba je od pondělí do pátku 7:30 (8:00) - 21:00, v sobotu a neděli 8:30 (9:00) - 

20:00. Jednorázové vstupné do posilovny činí 75 Kč a vstupné na skupinovou lekci se pohy-

buje od 90 Kč do 100 Kč. Nabízeny jsou také časové permanentky do posilovny (čtvrtletní 

stojí 2090 Kč). Klienti mohou také využít rodinných nebo studentských slev. Mezi silné strán-

ky lze zařadit kvalitu webových stránek a rezervačního systému. 

 

Fitness Imperium 

Toto fitness centrum bylo v Třebíči v minulých letech nejpopulárnější. Po příchodu spo-

lečnosti Bílý Králík fitness klub došlo k určitým změnám v preferencích občanů města. Fit-

ness Imperium se nachází v blízkosti plaveckého areálu Laguna na sídlišti Nové Dvory. 
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Jedná se o sportovní zařízení, které má podobu klasické posilovny s množstvím činek a 

posilovacích strojů. Vybavení fitness centra bylo zajištěno firmou Grün Sport. V posilovně je 

pouze malý prostor pro vykonávání aerobních aktivit, k dispozici je šest stacionárních kol. To 

je možné považovat za slabou stránku, protože klienti se v současné době začínají orientovat 

spíše na aerobní cvičení. 

Otevírací doba je od pondělí do pátku 9:00 - 20:30, v sobotu a neděli 9:00 - 14:00. Jedno-

rázové vstupné je 59 Kč, nabízeny jsou také časové permanentky (čtvrtletní stojí 1750 Kč). 

Webové stránky nejsou zákazníkům k dispozici, pouze na internetových stránkách sportovní-

ho areálu Laguna je o Fitness Imperium zmínka. 

 

Fitness TJ JE Dukovany 

Jedná se o fitness centrum, které se nachází v tribuně Městského stadionu. To je výhodné 

především pro třebíčské sportovce, kteří na tomto stadionu trénují. 

Interiér Fitness TJ JE Dukovany je zastaralý, to se projevuje na opotřebení posilovacích 

strojů. Další slabou stránkou fitness centra je nízká kapacita. Stejně jako u Fitness Imperium 

se zde nevyskytuje téměř žádný prostor pro aerobní aktivity. 

Naproti tomu za silnou stránku je možné považovat cenu vstupného. Jednorázové vstup-

né stojí 35 Kč a čtvrtletní permanentka je nabízena za 600 Kč. Otevírací doba je od pondělí do 

pátku 9:30 - 11:30, 15:00 - 20:00, v sobotu a neděli je otevřeno od 10:00 do 12:00. Webové 

stránky u tohoto fitness centra neexistují. 

3.2.2 Vyhodnocení analýzy 

Jednoznačně za největšího konkurenta, který se vyskytuje na stejném trhu jako nové fit-

ness centrum, je nutné považovat společnost Bílý Králík fitness klub. Úroveň nabízených 

sportovních služeb je na vysoké úrovni. Zákazníci jsou lákáni na poměrně velké množství 

cvičebních programů, mohou se účastnit lekcí silového i aerobního charakteru. Při některých 

cvičebních programech jsou využívány moderní cvičební pomůcky a metody. Lekce jsou za-

měřené např. na TRX, Bosu nebo Pilates. Z pohledu nového fitness centra je podstatné, že se 

společnost Bílý Králík fitness klub neorientuje na kruhové funkční tréninky. Dále z průzkumu 

vyplynulo, že Fitness Imperium a Fitness TJ JE Dukovany jsou zaměřena výhradně na zákaz-

níky, kteří se snaží rozvíjet silové schopnosti. V těchto fitness centrech není prakticky možné 

vykonávat aerobní aktivity. Vybavení fitness center je tvořeno pouze z posilovacích strojů a 

činek, není zde možné cvičit pomocí moderních cvičebních pomůcek a metod. 
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4 NÁVRH ROZHODUJÍCÍCH AKTIVIT PRO ZALOŽENÍ 

FITNESS CENTRA 

V rámci kapitoly jsou vymezeny stěžejní aktivity, které souvisejí s podnikatelským zá-

měrem na realizaci fitness centra. Jsou zde zmíněny veškeré činnosti, které zajišťují uvedení 

sportovního zařízení na trh. Jedná se o popis nové společnosti, marketingové řízení, finanční 

řízení a tvorbu SWOT analýzy. Kapitola také obsahuje exekutivní souhrn, který má za úkol 

stručně představit nové sportovní zařízení.  

4.1 Základní informace 

Tab. 4.1 Základní informace o fitness centru 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.1 Exekutivní souhrn 

Hlavním cílem projektu je zřízení sportovního zařízení ve městě Třebíči, které by vypl-

ňovalo mezeru na trhu. Jednalo by se o vybudování fitness centra zaměřeného na funkční tré-

ninky a aerobní aktivity. Fitness centrum chce klientům nabídnout novou sportovní službu 

orientovanou na nejnovější trendy v oblasti fitness. Zákazníkům by byly nabízeny organizo-

vané cvičební lekce, při kterých se využívá velkého množství cvičebních stylů, metod a po-

můcek. To umožní, že  těchto lekcí se může účastnit široké spektrum zákazníků. Jednotlivé 

lekce povede vyškolený lektor, který zajistí osobní přístup k zákazníkovi. Nové fitness cent-

rum chce klientům poskytnout příjemné místo, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas. Cvi-

čení v novém sportovním zařízení bude mimo jiné také plnit funkci sociální, protože se zpra-

Informace o společnosti 

Název FIT 8 fitness klub, s.r.o. 

Sídlo ul. xxxxx, Nové - Dvory,  674 01 Třebíč 

Webové stránky www.fit8.cz 

Právnická forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 

Vlastník 
František Dvořák 
tel.: 737 679 398 
e-mail: dvorak@fit8.cz 

Základní kapitál 420 680 Kč 
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vidla jedná o skupinové cvičební lekce. To by mělo u klientů vyvolat vzájemné zvyšování 

motivace při provádění jednotlivých cviků. 

Za hlavní faktor, který by měl zajistit úspěch projektu, je považována netradiční sportov-

ní služba, která je ve městě Třebíči relativně neznámá a konkurence je v tomto ohledu nízká. 

Dalším významným faktorem je lokalita sportovního zařízení. Fitness centrum bude situová-

no do městské části Horka - Domky, kde třebíčští občané nemají k dispozici téměř žádné ob-

dobné sportovní zařízení. Vhodnost této lokality byla také potvrzena průzkumem veřejného 

mínění. Za neméně důležitý faktor je možné také označit kvalitu sportovní služby. Důraz bude 

kladen na to, aby cvičební lekce byly zajišťovány profesionálními lektory, kteří se mnoho let 

pohybují v oblasti sportu. Hlavní snahou zaměstnanců společnosti bude na základě profesio-

nálního přístupu vybudovat stálou klientelu, kterou by tvořili pravidelní zákazníci. Znamenalo 

by to, že fitness centrum je prospěšné pro okolí a zároveň ekonomicky rentabilní. 

4.2 Popis fitness centra 

Nové fitness centrum bude založeno jako s.r.o. jediným vlastníkem Františkem Dvořá-

kem. Na základě vlastností s.r.o. byla tato právní forma vyhodnocena jako nejvhodnější pro 

nově vznikající fitness centrum. Žádný podnikatelský záměr není možné uskutečnit bez se-

psání společenské smlouvy respektive zakladatelské listiny. V našem případě bude sepsána 

zakladatelská listina, protože společnost bude zakládat jediný zakladatel. Zakladatelskou listi-

nu je nutné nechat sepsat dle § 57 obchodního zákoníku formou notářského zápisu. Náležitos-

ti, které musí obsahovat, jsou dány v § 110 obchodního zákoníku. Po sepsání zakladatelské 

listiny následuje složení vkladu na bankovní účet. Vklad je možné také složit v hotovosti, ale 

tento způsob se příliš nevyužívá. Protože s.r.o. musí mít živnostenská oprávnění na všechny 

činnosti, které provozuje, tak je nutné získat živnostenský list na poskytování sportovních 

služeb. Konkrétně se jedná o živnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, což 

je živnost vázaná, k níž je třeba mít příslušnou kvalifikaci. Je nutné, aby podmínky této živ-

nosti splňovali všichni zaměstnanci fitness centra, kteří budou zprostředkovávat konkrétní 

sportovní službu. Založení s.r.o. bude završeno podáním návrhu na zápis společnosti do ob-

chodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Za jednotlivé úkony, které jsou spjaté se 

vznikem s.r.o., je nutné platit poplatky v různé výši. Celkové výdaje související se vznikem 

společnosti se pohybují mezi 10 000 Kč - 15 000 Kč
8. 

                                                 
8 Výdaje byly stanoveny na základě orientační kalkulace uvedené na http://www.e-sro.cz/. 
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4.2.1 Umístění 

Na základě průzkumu veřejného mínění a vlastních zkušeností bude fitness centrum situ-

ováno do městské části Horka - Domky v Třebíči. V této oblasti žije přibližně pětina obyvatel 

města. Pro vznik nového fitness centra je tato lokalita strategicky výhodná, protože se zde 

nenachází téměř žádné sportovní zařízení. K umístění fitness centra bude vybrán objekt, který 

má plochu okolo 300 m2. Jednalo by se o formu pronájmu s tím, že snahou bude po určitých 

letech provozu fitness centra objekt odkoupit do osobního vlastnictví. To se bude odvíjet od 

úspěšnosti realizace projektu. Měsíční nájemné komerčních ploch v lokalitě Horka - Domky 

se pohybuje od 60 Kč/m2 do 80 Kč/m2 9, výše nájemného je dána technickým stavem daného 

objektu. Dá se předpokládat, že v objektu nového fitness centra bude nutné provést určité sta-

vební úpravy, vzhledem ke specifickým potřebám provozování sportovního zařízení. Z tohoto 

hlediska je důležité, aby v dané budově byla možnost tyto úpravy vůbec provádět. Při prová-

dění eventuálních stavebních úprav by byla důležitá domluva s majitelem objektu. 

4.2.2 Nabízené služby 

Nové fitness centrum bude založeno na poskytování sportovní služby orientované na 

kruhový funkční trénink. Zákazníkům budou nabídnuty cvičební lekce, které se zaměří na 

různé typy kruhových tréninků10. Každou lekci povede proškolený lektor, který zabezpečí 

specializovanou instruktáž cviků, stanoví délku cvičení na jednotlivých stanovištích a poskyt-

ne zákazníkům osobní konzultaci.  

Díky rozsáhlému zásobníku cviků a variabilní metodice je možné sestavit mnoho typů 

kruhových funkčních tréninků. Zákazníci tak budou mít možnost účastnit se různých cvičeb-

ních programů. Kapacita jedné lekce bude 15 cvičenců. Zákazník, který bude mít zájem se 

účastnit cvičební lekce, si bude muset účast na danou lekci předem rezervovat. Rezervace 

budou probíhat prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách fitness centra, 

kde bude zveřejněn rozvrh jednotlivých lekcí (viz příloha č. 4). Během jednoho dne bude ve 

fitness centru probíhat v průměru sedm organizovaných skupinových lekcí, kterých se bude 

účastnit široká veřejnost. Doba těchto lekcí bude přizpůsobena dennímu režimu obyvatelstva. 

V době, kdy jsou lidé v zaměstnání nebo ve škole, bude k dispozici nízký počet lekcí. V ne-

                                                 
9 Cena nájemného je odvozena z průzkumu objektů, které jsou nabízeny třebíčskými realitními kancelářemi k  
   pronájmu. 
10 Typy kruhových funkčních tréninků jsou stanoveny na základě získaných informací ve fitness centru Energy  
    Fit Ostrava. 
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využitém čase mezi lekcemi je možné nabídnout lekce kruhového funkčního tréninku jiným 

organizacím, především místním školám a sportovním klubům. 

Typy nabízených cvičebních lekcí 

Kruhový funkční trénink - ženy 

V rámci kruhového funkčního tréninku určeného ženám se cvičí na stanovištích, kde jsou 

prováděny cviky zaměřené především na ženské problémové partie. Jde především o cviky 

orientované na břicho, stehna, hýždě a záda. Žena je při cvičení na stanovišti 30 sekund 

v zátěži, poté následuje odpočinek trvající stejnou dobu. Řada cviků je prováděna s vlastní 

váhou těla, ze cvičebních pomůcek se nejčastěji využívají gymbally, expandery, bosu a kett-

lebelly. 

Kruhový funkční trénink - univerzál 

Tohoto typu kruhového funkčního tréninku se mohou účastnit jak muži, tak ženy. Zatíže-

ní při provádění cviků je střední, cvičenec na jednotlivých stanovištích 40 sekund cvičí a 20 

sekund odpočívá. Cviky jsou zaměřené na posílení všech částí těla, na rozvoj fyzické kondice 

a formování postavy. Cvičí se s vlastní váhou, TRX, powerbagy, kettlebelly, nakládacími čin-

kami apod. 

Kruhový funkční trénink - profesionál 

Jedná se o kruhový funkční trénink, při kterém se cvičí s vysokou zátěží v extrémním 

tempu. Tento cvičební program je určen spíše pro muže, ale mohou se ho také účastnit fyzic-

ky zdatné ženy. Odpočinek mezi jednotlivými cviky je relativně krátký. Cvik se provádí po 

dobu jedné minuty a pauza mezi jednotlivými cviky je 30 sekund. Do tohoto typu kruhového 

tréninku jsou vkládány cviky využívané při přípravě vrcholových sportovců. Jedná se přede-

vším o cviky, které se vyskytují v přípravě u atletů, boxerů, hokejistů a amerických fotbalistů. 

Nejčastěji využívanými cvičebními pomůckami jsou medicinbaly, boxovací pytle, nakládací 

činky a kettlebelly. 

Kruhový funkční trénink - vojenský výcvik 

Tento typ je nejtěžší formou kruhového funkčního tréninku, který je určen fyzicky velmi 

zdatným jedincům. Tréninky jsou charakteristické enormní zátěží a extrémním tempem pro-

váděných cviků. Cvičenec provádí na stanovištích různé počty opakování, které jsou určeny 

lektorem. Obtížností je možné tento cvičební program přirovnat k výcviku vojáků v těžkých 

podmínkách. Nejčastěji se na stanovištích cvičí s vlastní váhou, nakládacími činkami, medi-

cinbaly. Obvykle jsou v rámci cvičební lekce využívány boxovací pytle. 
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4.2.3 Vybavení prostorů 

Fitness centrum bude třeba vybavit zejména nábytkem, technickým zařízením a fitness 

nářadím. Předpokládaná investice je vykalkulována na 320 680 Kč
11. Seznam jednotlivého 

vybavení s přibližnými pořizovacími cenami je uveden v příloze č. 5. Celková plocha objektu 

bude mít okolo 300 m2, z toho 150 m2 tvoří technické zázemí a 150 m2 prostory určené 

k provádění cvičebních lekcí. Místnosti budou dispozičně upraveny tak, aby odpovídaly po-

žadavkům provozování sportovního zařízení, včetně sociálního zázemí, šaten a sprchových 

koutů. V objektu je také třeba mít samostatnou místnost pro personál, s vybudovaným sociál-

ním zázemím. Součástí fitness centra bude bar a odpočinková zóna pro necvičící. Prostory 

musí odpovídat požárním předpisům a platným hygienickým normám pro tento předmět pod-

nikání. Technický nákres prostorů sportovního zařízení je uveden v příloze č. 6. 

4.2.4 Personál 

Majitelem nového sportovního zařízení bude František Dvořák, který se od dětství věnuje 

sportu. Patnáct let byl aktivním hráčem ledního hokeje a v současné době studuje Ekonomic-

kou fakultu VŠB - TU v Ostravě, obor Sportovní management. Ve svém volném čase obvykle 

cvičí v nejrůznějších fitness centrech. Nabyté zkušenosti by rád převedl do praxe a promítl je 

tak do provozu fitness centra. Díky lednímu hokeji se seznámil s mnoha lidmi, kteří se věnují 

řadu let sportu. S těmito lidmi by mohla být navázána spolupráce, případně jim nabídnuta 

pracovní příležitost na pozici lektora. Jelikož má František Dvořák ekonomické vzdělání plá-

nuje ve fitness centru působit jako manažer a současně by se sám staral o provoz a účetnictví. 

Majitel bude zabezpečovat organizaci, řízení a kontrolu chodu zařízení, dále vybavení spor-

tovními pomůckami, styk se zákazníky a dodavateli. Navíc bude také jeden z lektorů cvičeb-

ních lekcí. 

Kromě majitele by v prvním roce činnosti fitness centra měli pracovat dva lektoři za-

městnaní na zkrácený úvazek. Zájmem bude, aby tyto pracovní pozice obsadili aktivní spor-

tovci, kteří mají snahu získat pracovní zkušenosti v oboru fitness a pomýšlí tak na svoji bu-

doucnost po ukončení sportovní kariéry. Dá se očekávat, že v nadcházejících letech jim bude 

nabídnut výkon činnosti na plný pracovní úvazek. Tito zaměstnanci by měli mít zkušenosti 

s vedením cvičebních lekcí, případně by si potřebné znalosti doplnili prostřednictvím rekvali-

fikačních kurzů. Směnnost zaměstnanců bude dána především domluvou mezi nimi. Všichni 

                                                 
11 Investice je odhadnuta na základě cen, které uvádějí vybrané společnosti. Především 3D FITNESS, 
    inSPORTline, IKEA a JIKA. 
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zaměstnanci se budou v průběhu roku odborně vzdělávat a účastnit se nabízených kurzů 

k neustálému zvyšování své kvalifikace. 

Tab. 4.2 Mzdové náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Marketingový plán 

Hlavním marketingovým cílem nového sportovního zařízení je získat zákazníky 

z nejrůznějších společenských vrstev a vytvořit z nich stálou klientelu, které bude nabídnuta 

kvalitní sportovní služba za přijatelnou cenu. Půjde především o to, aby daná služba byla pro 

širokou veřejnost prospěšná. Je tedy nutné citlivě stanovit marketingové strategie a cíle. S tím 

úzce souvisí určení vhodných marketingových prostředků, pomocí kterých bude marketingo-

vých cílů dosaženo. 

Během prvního roku provozu fitness centra je za marketingový cíl stanoveno dosáhnutí 

alespoň 45 % obsazenosti kapacity lekcí, což odpovídá realistické variantě finančního plánu. 

Během tohoto období budou v rámci marketingové strategie využívány prostředky k oslovení 

maximálního počtu potenciálních zákazníků. Půjde především o reklamu v tisku, 

v rozhlasovém vysílání a o distribuci propagačních letáků. Další aktivitou by mělo být získání 

zpětné vazby od zákazníků, což by vedlo ke zkvalitnění poskytované služby. 

Střednědobou marketingovou strategií je především upevnění postavení na trhu a získání 

zákazníků využívajících služeb konkurence v jiných částech města, případně v okolních ob-

cích. Snahou bude také oslovit místní organizace, jako jsou školy, sportovní kluby a firmy. 

Proto bude důležité se zaměřit na jednorázové osobní návštěvy v těchto organizacích. 

Z dlouhodobého hlediska bude zájmem personálu sportovního zařízení udržet stávající 

zákazníky a motivovat je k opakovaným návštěvám. Půjde především o to, aby potencionální 

zákazníci nemuseli být aktivně oslovováni, ale aby se zajímali o fitness centrum sami. 

V takovém případě by došlo k výraznému poklesu výdajů spojených s marketingem. 

Měsíční mzdové náklady 

 Hrubá mzda Zdravotní pojištění Sociální pojištění Celkem 

Majitel 20 000 1 800 5 000 26 800 

Lektor 1 12 000 1 080 3 000 16 080 

Lektor 2 12 000 1 080 3 000 16 080 

Celkem 44 000 3 960 11 000 58 960 
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4.3.1 Propagační prostředky 

Webové stránky 

Velmi dobře zpracované  webové stránky by měly návštěvníky informovat o fitness cent-

ru jako takovém a o nabízených službách. Informace, které zde budou zveřejněny, musí být 

pro zákazníka vizuálně zajímavé a měly by se pokud možno nějak odlišovat od nabídek kon-

kurence. Video ukázky jednotlivých cvičebních lekcí, které budou umístěny na webových 

stránkách, by měly potenciální zákazníky přesvědčit o kvalitě nabízených služeb. Oblíbenost 

stránek zvýší zajímavé články uznávaných autorit, předávání informací ze života fitness, refe-

rence stálých i nových zákazníků a v neposlední řadě také možnost dotazů směrem k vedení 

fitness centra. Součástí webových stránek bude rezervační systém, přes který si zákazníci bu-

dou objednávat cvičební lekce. Velmi důležité je, aby provedení objednávky bylo rychlé, pře-

hledné a snadné. Provedení zákazníka celým procesem objednávky by mělo být logické,         

s přehlednou navigací. Dále by mu měl být umožněn přehled volných termínů a jeho prefero-

vaný způsob platby. Cena za tvorbu webových stránek pro malé a střední podniky se pohybu-

je kolem 10 000 Kč
12, měsíční výdaje na jejich správu a aktualizaci jsou přibližně 400 Kč. 

 

Osobní kontakt se zákazníkem 

Využití tohoto prostředku propagace bude pro majitele fitness centra prioritní. Jedná se   

o formu propagace s velmi nízkými nebo téměř nulovými náklady. Potenciální zákazníci bu-

dou osloveni na základě prováděných prezentací ve školských a sportovních zařízeních, při 

sportovních a kulturních událostech. Mělo by se jednat o formu ukázek konkrétních cvičeb-

ních lekcí a cvičebních pomůcek. Za pomoci stálých klientů budou potenciální zákazníci se-

známeni s tím, jak mohou aktivně trávit svůj volný čas a motivováni tak k využívání tohoto 

sportovního zařízení. V případě zájmu se s danou organizací uzavře smlouva.  

Z hlediska osobního kontaktu se zákazníkem by také měly být významné dny otevřených 

dveří ve sportovním zařízení, zaměřené na provádění ukázek jednotlivých cvičebních lekcí. 

 

Tisk a rozhlas 

Za významný způsob propagace lze považovat předávání informací pomocí klasických 

tištěných zpráv v tisku. Tyto zprávy budou vydávány formou reklamy v Horáckých novinách, 

což je nejčtenější regionální tisk. Reklama bude umístěna na straně zabývající se sportem a 

                                                 
12 Zjištěno na základě uváděných cen u firem, které se zabývají tvorbou a správou webových stránek. 
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její velikost by měla být asi 25 cm2, cena této reklamy činí 1 150 Kč
13. Reklama by se 

v Horáckých novinách měla objevit dvakrát týdně, po dobu šesti měsíců. 

Další významnou formou propagace fitness centra je reklama v rozhlasovém vysílání. 

K umístění reklamního spotu bylo vybráno Hitrádio Vysočina, protože je považováno za jed-

no z nejpopulárnějších v regionu. Posluchačům rádia by mělo být během vysílání reklamy 

připomínáno otevření nového fitness centra. Je tedy důležité, aby v něm reklama byla zveřej-

něna ještě před zahájením provozu. Základní průměrná cena reklamního spotu o délce třiceti 

sekund v hlavní vysílací době je 800 Kč
14. Hitrádio Vysočina však také svým klientům nabízí 

výhodné balíčky na vysílání. Na reklamu v rozhlasovém vysílání je vyčleněna částka 40 000 

Kč. 

Reklamní texty by měly obsahovat název a místo sportovního zařízení, odkaz na webové 

stránky, nabízené služby s důrazem na novou sportovní službu orientovanou na nejnovější 

trendy v oblasti fitness a lákavé zaváděcí ceny. 

 

Venkovní reklama 

V době před zahájením provozu je naplánována distribuce propagačních letáků (viz pří-

loha č. 3) do vhodných lokalit. Letáky formátu A4 budou vylepeny na nástěnných tabulích 

určených pro veřejnost, nástěnkách ve školských a sportovních zařízeních, ve vozidlech hro-

madné dopravy, nákupních centrech apod. K distribuci je naplánováno celkem 2 000 letáků, 

cena za jejich tisk je přibližně 2 500 Kč
15. 

Na budově fitness centra bude umístěna světelná reklama s logem společnosti. Vytvoření 

loga (viz příloha č. 2), které má moderní design, je jeden z důležitých předpokladů zviditelně-

ní sportovního zařízení na veřejnosti. Cena světelné reklamy o délce 80 cm a výšce 60 cm se 

pohybuje kolem 6 500 Kč
16. 

 

Sociální sítě 

Šíření povědomí o fitness centru na sociálních sítích by mělo být samozřejmostí naší 

propagace. V současné době se jedná o velmi populární a z hlediska nákladů výhodný marke-

tingový nástroj. Na sociální síti bude vytvořen profil společnosti, který by měl zprostředkovat 

komunikaci se stávajícími zákazníky a navazovat kontakty se zákazníky novými. 

                                                 
13 Cena zjištěna v redakci Horáckých novin. 
14 Výše ceny vyplývá z ceníku Hitrádia Vysočina. 
15 Cena zjištěna na základě kalkulace společnosti iNET Solutions. 
16 Výše ceny je odvozena z orientačních cen uvedených firmou Svida zaměřenou na reklamní předměty. 
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Reklamní textil a reklamní předměty 

Všichni zaměstnanci fitness centra by měli nosit oděv, na kterém se bude nacházet logo 

společnosti. Jednotný oděv by měl mimo propagace společnosti také vytvářet pocit soudrž-

nosti mezi personálem. 

Pro zájemce a návštěvníky sportovního zařízení je potřebné mít k dispozici reklamní 

předměty např. vizitky, psací potřeby, klíčenky s logem fitness centra. 

Majitel fitness centra měsíčně vyčlení 2 000 Kč na nákup těchto reklamních prostředků. 

4.3.2 Cenová politika 

Cenová politika nabízených služeb bude odpovídat hladině cen konkurence a provede-

nému průzkumu. Ovšem oproti konkurenci se chceme odlišit vyšší úrovní poskytovaných 

služeb tak, že budeme nabízet při srovnatelných cenách vyšší kvalitu sportovní služby, za 

které si nechává řada konkurentů připlatit. Toho by mělo být dosaženo profesionálním přístu-

pem odborných lektorů. 

Doba jedné cvičební lekce je 55 minut a její cena 80 Kč. Zákazníci budou moci také vyu-

žít permanentního vstupného. Permanentka na deset vstupů bude stát 720 Kč, měsíční perma-

nentní vstupné bude za 840 Kč a čtvrtletní za 2 200 Kč. Studentům bude nabídnuta zvýhod-

něná měsíční permanentka za cenu 620 Kč. Organizacím, především místním školám a spor-

tovním klubům, bude nabízena nižší cena dle dohody a četnosti využití služeb zařízení, může 

se jednat až o 50 % slevu. 

Cenová strategie fitness centra se bude snažit především vytvářet dlouhodobé vztahy se 

zákazníky. Toho by mělo být docíleno věrnostním programem, ze kterého pro zákazníka vy-

plyne řada výhod a akčních nabídek.  

Novým zákazníkům bude umožněno absolvovat první cvičební lekci zdarma, během ní 

půjde především o seznámení s cvičebními metodami a pomůckami nového cvičebního pro-

gramu. Zákazníci by při této lekci měli být motivováni k aktivnímu trávení svého volného 

času. 

4.3.3 Marketingový rozpočet 

Pořizovací finanční výdaje na jednorázové marketingové aktivity činí 104 000 Kč. Před-

pokládané měsíční výdaje spojené s propagací fitness centra se budou pohybovat kolem 2 400 

Kč. Tyto výdaje je možné variabilně upravovat dle finančního zisku. Veškeré aktivity spojené 

s marketingovým plánem je třeba pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat. Zejména je důležité 
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zjistit, zda vykonané marketingové aktivity přispěly k naplnění stanovených cílů a zda přines-

ly zvýšení příjmů. S ohledem na změny na trhu, na získané zkušenosti a vzhledem k vývoji 

marketingových aktivit prováděných konkurencí je důležité umět provést revizi nebo přepra-

cování marketingového plánu, případně provést úpravu finančních potřeb na zajištění nových 

marketingových aktivit. 

Tab. 4.3 Marketingový rozpočet 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Finanční plán 

Hlavní složkou podnikatelského záměru jsou úvahy o financích, které jsou rozpracovány 

ve finančním plánu. V první části finančního plánu fitness centra je zpracován zakladatelský 

rozpočet a jsou zde zmíněny zdroje financování. Další část obsahuje výhled hospodaření spo-

lečnosti během prvních tří let podnikání. Na základě průzkumu jsou odvozeny předpokládané 

výnosy a náklady, které jsou zobrazeny ve výkazu zisku a ztrát. Součástí je také odhad peněž-

ních toků společnosti. Na závěr je vypočtena doba návratnosti investice. 

4.4.1 Zahajovací rozvaha 

Ke dni vzniku sportovního zařízení se sestaví počáteční rozvaha, která informuje o ma-

jetku společnosti a zdrojích jeho financování. Majetek spadá do aktiv, naproti tomu zdroje 

financování do pasiv rozvahy společnosti (viz tab. 4.4). 

Jednorázové výdaje na marketing 

Typ propagace Cena (Kč) 

Webové stránky   10 000 

Horácké noviny   45 000 

Hitrádio Vysočina   40 000 

Letáky (2 000 ks)     2 500 

Světelná tabule     6 500 

Celkem 104 000 

Měsíční marketingové výdaje 

Typ propagace Cena (Kč) 

Správa a aktualizace webových stránek        400 

Reklamní předměty a reklamní textil     2 000 

Celkem     2 400 
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Tab. 4.4 Zahajovací rozvaha 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Aktiva fitness centra bude tvořit dlouhodobý hmotný majetek a majetek oběžný. Dlouho-

dobý hmotný majetek bude tvořen samostatnými movitými věcmi, což je vybavení jednotli-

vých prostorů fitness centra, tedy především cvičební pomůcky a nábytek. Oběžný majetek 

zobrazený v rozvaze tvoří finanční prostředky uložené v pokladně a na bankovním účtu, které 

budou sloužit jako finanční rezerva pro první měsíce provozu fitness centra. 

Majitel plánuje, že financování veškerého majetku bude z vlastních zdrojů, do společnos-

ti tedy vloží 420 680 Kč. Tato finanční částka bude tvořit základní kapitál. Financování 

z vlastních zdrojů umožní poměrně nízká cena investice, která je dána tím, že při cvičebních 

lekcích se cvičí s vlastní váhou těla nebo se speciálními cvičebními pomůckami, není tak tře-

ba investovat do drahých posilovacích strojů. 

4.4.2 Výkaz zisku a ztrát 

Ve výkazu zisku a ztrát jsou shrnuty výnosy a náklady, které se očekávají během prvních 

tří let provozu fitness centra. Hlavním významem tohoto výkazu je, že majiteli podává infor-

maci o výsledku hospodaření  za dané období. Na základě zjištěného hospodářského výsledku 

je vypočtena daňová povinnost za určité období, kterou musí majitel sportovního zařízení 

uhradit. 

Stanovení budoucích výnosů je považováno za jednu z nejsložitějších aktivit při sestavo-

vání výkazu zisku a ztrát. K výpočtu budoucích výnosů bylo nutné zjistit potenciální návštěv-

nost zařízení. Tato návštěvnost vychází především z výsledků průzkumu veřejného mínění a 

z pozorování návštěvnosti u konkurenčních zařízení. Na základě průzkumů bylo odhadnuto, 

že jednotlivé cvičební lekce poskytované ve fitness centru budou v prvním roce provozu ob-

sazené z 45 %. Pomocí tohoto odhadu tedy můžeme očekávat, že lekci navštíví v průměru 7 

cvičenců, protože maximální kapacita jedné lekce je cvičenců 15. Během týdne je naplánová-

no celkem 47 lekcí. Za pomoci těchto předpokladů můžeme vypočítat odhadovanou roční 

Počáteční rozvaha 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek  Vlastní kapitál  

Samostatné movité věci 320 680 Základní kapitál 420 680 

Oběžný majetek    

Pokladna a běžný účet  100 000   

Aktiva celkem 420 680    Pasiva celkem 420 680 
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návštěvnost potřebnou k sestavení výkazu zisku a ztrát. Z výpočtu vyplynulo, že za první rok 

činnosti fitness centra by ho mělo navštívit 17 108 cvičenců. Abychom předešli nepříznivým 

nepřesnostem v odhadu, tak do návštěvnosti nebyly zahrnuty lekce organizované pro školy, 

sportovní kluby apod. V následujících dvou letech se očekává mírné zvýšení návštěvnosti, 

které by mělo být podmíněné využitím marketingových prostředků. Především by se mělo 

jednat o osobní kontakt se zákazníkem, což je marketingový prostředek téměř s nulovými 

náklady. 

Do nákladů sportovního zařízení je zahrnuta energie, která je spotřebována při provozu. 

Tuto skupinu tvoří spotřeba elektřiny, vody a plynu. Dalšími náklady jsou mzdy zaměstnanců 

včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem. Nájemné za pronájem 

objektu, finanční prostředky spojené s propagací, poplatky za telefon a internet, pojistné a 

odpisy dlouhodobého majetku tvoří také náklady fitness centra. 

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek (samostatné movité věci) sportovního zařízení je 

nutné odepsat a tyto odpisy zahrnout do nákladů. Mezi samostatné movité věci patří vybavení 

fitness centra, což jsou zejména cvičební pomůcky (sportovní potřeby) a nábytek. Tento maje-

tek na základě § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spadá do 2. odpisové skupiny a 

jeho délka odpisování je 5 let. 

Tab. 4.5 Výkaz zisku a ztrát 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztrát v prvních 3 letech 

Rok 1. (Kč) 2. (Kč) 3. (Kč) 

Tržby 1 368 640   1 564 160 1 564 160 

Výnosy celkem 1 368 640 1 564 160 1 564 160 

Mzdy zaměstnanců 707 520 707 520 707 520 

Energie (elektřina, voda, plyn) 180 000 180 000 180 000 

Pronájem prostor 240 000 240 000 240 000 

Marketing 132 800 28 800 28 800 

Ostatní (telefon, internet, pojištění …) 95 000 80 000 80 000 

Odpisy 64 136 102 618 76 963 

Náklady celkem 1 419 456 1 338 938 1 313 283 

Hospodářský výsledek před zdaněním - 50 816 225 222 250 877 

Základ daně (odečtena daňová ztráta) 0 200 222 225 061 

Daň z příjmů právnické osoby (19 %) 0 38 042 42 762 

Hospodářský výsledek po zdanění - 50 816 187 180 208 115 
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Ze sestaveného výkazu zisku a ztrát (viz tab. 4.5) je možné vypozorovat, že v prvním ro-

ce provozu by se nová společnost vyskytla ve ztrátě. To je zapříčiněno především tím, že se 

očekává nižší objem tržeb v počátcích fungování fitness centra. Mezi další faktory, které způ-

sobují vznik ztráty v prvním roce podnikání, patří vyšší náklady u některých položek výkazu 

zisku a ztrát. Jde o náklady související se založením společnosti, což jsou poplatky vynalože-

né na vznik s.r.o. Jejich výše je 15 000 Kč a ve výkazu zisku a ztrát jsou zobrazeny v položce 

„ostatní“. Také je možné ze sestaveného výkazu zisku a ztrát vypozorovat, že v prvním roce 

provozu sportovního zařízení jsou očekávány vyšší marketingové náklady. To je dáno jedno-

rázovými finančními prostředky vynaloženými na propagaci fitness centra v tisku a rozhlase. 

Tato forma propagace by měla být využita pouze v prvních měsících provozu, protože je po-

měrně finančně náročná. 

Podle § 34 odst. 1, zákona o daních z příjmu lze od základu daně odečíst daňovou ztrátu 

a to nejdéle do pěti let po období, ve kterém ztráta vznikla. Bylo rozhodnuto, že se daňová 

ztráta odečte od základu daně během druhého a třetího roku provozu. 

4.4.3 Výkaz peněžních toků 

V rámci finančního plánu je důležité zjistit, zda nová společnost bude schopna si udržet 

svoji platební schopnost. Proto byl sestaven výkaz peněžních toků, který se týká prvních tří let 

provozu fitness centra. Peněžní tok byl vypočten nepřímou metodou, tedy transformací hos-

podářského výsledku do pohybu peněžních prostředků. 

Tab. 4.6 Výkaz peněžních toků 

Výkaz cash flow v prvních třech letech 

Rok 1. (Kč) 2. (Kč) 3. (Kč) 

Peněžní prostředky na počátku období 100 000 113 320 403 118 

Hospodářský výsledek po zdanění - 50 816 187 180 208 115 

Odpisy 64 136 102 618 76 963 

Peněžní prostředky na konci období 113 320 403 118 688 196 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Sestavený výkaz peněžních toků (tab. 4.6) se svojí strukturou velmi podobá výkazu zisku 

a ztrát (tab. 4.5), protože u nového sportovního zařízení se příjmy rovnají výnosům. To je 

dáno zejména tím, že se nejedná o výrobní podnik a také proto, že zákazníkům nebudou po-

skytnuté služby fakturovány, platby budou probíhat okamžitě. Výdaje se od nákladů liší pou-

ze absencí odpisů. 
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V rámci porovnání sestavených výkazů je možné potvrdit, že ztráta ve výkazu zisku a 

ztrát nemusí znamenat pokles peněžních prostředků v hotovosti nebo na bankovních účtech. 

Ve výkazu zisku a ztrát (viz tab. 4.5) vyšla v prvním roce provozu fitness centra ztráta, zatím-

co při sestavování výkazu peněžních toků (viz tab. 4.6) bylo zjištěno, že v prvním roce by 

mělo docházet k navýšení peněžních prostředků. 

4.4.4 Doba návratnosti 

Tab. 4.7 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti 

Rok 1. (Kč) 2. (Kč) 3. (Kč) 

Investice 320 680 0 0 

Hospodářský výsledek po zdanění - 50 816 187 180 208 115 

Odpisy 64 136 102 618 76 963 

Čistý peněžní příjem 13 320 289 798 285 078 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 4.7 vyplývá, že návratnost investice se očekává do tří let. Rychlost návratnosti 

je dána především nízkými investovanými finančními prostředky na počátku podnikání. 

4.5 SWOT analýza 

O budoucnosti prosperity nového sportovního zařízení rozhoduje řada vlivů, negativních 

i pozitivních. SWOT analýza by podnikateli měla ukázat cestu, jak se s těmito vlivy vypořá-

dat, měla by pomoci stanovit, které silné stránky a příležitosti je potřebné maximalizovat a 

jaké slabé stránky a hrozby eliminovat. 

Tab 4.8 SWOT analýza 

SWOT analýza 

Silné stránky 

Nízká zadluženost, využití vlastních finančních prostředků. 

Nový produkt na trhu za přijatelné ceny. 

Nízké pořizovací náklady na využívané pomůcky. 

Vzdělanost zaměstnanců a kvalita prováděných služeb. 

Profesionální a osobní přístup lektorů k návštěvníkům fitness centra. 

Výhodná lokalita umístění fitness centra. 

Prezentace a propagace služeb. 



 

  

48 

Slabé stránky 

Začínající a neznámá společnost. 

Orientace sportovního zařízení pouze na kruhová cvičení. 

Vybudovaná klientela konkurence. 

Špatná zastupitelnost zaměstnanců. 

Omezené možnosti zázemí. 

Příležitosti 

Získání zákazníků konkurence. 

Rozšíření služeb o prodej výrobků zdravé výživy. 

Přizpůsobení se potřebám zákazníků. 

Propracovanější věrnostní program a nabídka různých akcí. 

Hrozby 

Zlepšení nabídky konkurence. 

Snižování cen poskytovaných služeb konkurencí. 

Extrémní nárůst nájmu a energií. 

Zvyšování nezaměstnanosti a nedostatek finančních prostředků na využívání služeb jednot-
livými zákazníky. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě zpracovaného seznamu, kde jsou postiženy silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, je potřebné stanovit strategické kroky, které jsou pro podnikání významné a přispějí 

k lepší pozici fitness centra na trhu. Z hlediska prosperity je nutné určit základní faktory a 

vyhodnotit jejich dopad na fungování zařízení. 

Pro zajištění úspěchu je potřebné maximálně zhodnotit výše uvedené silné stránky a pří-

ležitosti. K realizaci je vhodné využít zejména vlastních finančních prostředků, důležité je, 

aby bylo s těmito prostředky nakládáno hospodárně a efektivně, aby se nezvyšovala zadluže-

nost zařízení. Zákazníkům je třeba nabízet, za ceny srovnatelné s konkurencí, služby, které se 

budou orientovat na nejnovější trendy v oblasti fitness. K provádění jednotlivých cvičení je 

důležité využívat dostupné, kvalitní a cenově přijatelné sportovní pomůcky. Od stálých zá-

kazníků je přínosné získávat informace vedoucí ke zlepšení podmínek a kvality služeb, brát 

na zřetel jejich názory a snažit se jim vyhovět vytvářením různorodých programů a cvičebních 

lekcí.  

Zaměstnanci zařízení budou vybaveni perfektními znalostmi a orientací v aktuální nabíd-

ce. Průběžně se budou odborně vzdělávat, zvyšovat svoji kvalifikaci, případně se budou re-

kvalifikovat v souladu s novými požadavky. Úkolem majitele bude vytvořit zaměstnancům 
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takové pracovní prostředí, aby v nich vyvolávalo optimismus, nadšení, dodávalo energii pro 

plnění pracovních povinností a zvyšovalo jejich pracovní nasazení.  

Vzhledem k výhodné lokalitě umístění fitness centra bude probíhat trvalá snaha o získání 

nových klientů, zařízení se bude zviditelňovat ukázkami jednotlivých cvičení na veřejnosti a 

umístěním propagačních materiálů v ostatních částech města. K udržení zákazníků a k jejich 

motivaci k opakovaným návštěvám se budou rozšiřovat služby o prodej výrobků zdravé výži-

vy, fitness přípravků a vitamínů. Dále se bude dbát na propagaci názoru, že předpokladem 

vývoje zdravého člověka je zdravá výživa a aktivní styl života.  

V návaznosti na posílení a maximalizaci silných stránek a příležitostí je potřebné řešit i 

slabé stránky a možné hrozby, je třeba se snažit o jejich minimalizaci, případně odstranění. 

Vzhledem k tomu, že majitel bude s podnikáním začínat a nemá zkušenosti s řízením společ-

nosti, bude nutné postupně uplatňovat v praxi teoretické znalosti získané v průběhu vysoko-

školského studia, další možností jsou konzultace se zkušenými manažery z příbuzných oborů.   

Před otevřením fitness centra bude důležité vynaložit značné úsilí na propagaci, aby se 

zařízení dostalo do povědomí budoucích návštěvníků a aby postupně byla zajištěna naplně-

nost jednotlivých cvičebních lekcí.  

Na základě různých anket a prováděných průzkumů bude vhodné umožnit využití fitness 

centra také jednotlivcům pro samostatná cvičení. Pro případ možné zastupitelnosti zaměst-

nanců a v návaznosti na nedostatek kvalifikovaných odborníků na zabezpečení služeb se na-

bízí možnost vybírat mezi stálými zákazníky ty nejlepší a v případě jejich zájmu je postupně 

připravovat na eventualitu jejich využití při provádění cvičení.  

Vybudovanou klientelu konkurence lze oslabovat nabídkami nových trendů a využívá-

ním moderních metod cvičení. Programy je vhodné orientovat např. na cvičení pro snížení 

tělesného tuku a celkové hmotnosti u klientů se sedavým zaměstnáním.  

Pokud by se účinnou propagací získala větší návštěvnost fitness centra, alespoň nad 

předpokládaný průměr, bude možné, vzhledem k vyšším ziskům, snížit ceny nabízených slu-

žeb, a tím reagovat na ceny poskytovaných služeb konkurence.  

V případě velkých nákladů na nájem bude potřebné využít výsledků hospodaření a uva-

žovat o odkoupení užívaných prostor, zakoupení nového objektu nebo odstoupení od smlouvy 

a využití jiného objektu. Potencionální extrémní nárůst energií bude možné eliminovat pře-

chodem k jiné službě a nákupem úsporných zařízení (spořiče vody, instalace slunečních ko-

lektorů, úsporné žárovky atd.). 
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5 ZÁVĚR 

Založení a provoz sportovního zařízení je v současných ekonomických podmínkách vel-

mi náročný proces, který zahrnuje mnoho aktivit. Všechny tyto aktivity musí být před samot-

nou realizací projektu důkladně promyšleny a schematicky uspořádány. Dále je nutné před 

zahájením provozu sportovního zařízení odhalit případná rizika a nedostatky projektu a pře-

devším zhodnotit jeho celkovou uskutečnitelnost. 

Stanoveného cíle bakalářské práce bylo dosaženo na základě zjištění možností zajišťují-

cích vstup nového fitness centra na trh a vytvořením podnikatelského plánu s ohledem na per-

sonální, marketingové a finanční možnosti. 

Pomocí průzkumu veřejného mínění a průzkumu konkurenčních sportovních zařízení na 

potenciálním trhu byly zjištěny možnosti související se vstupem nového sportovního zařízení 

ve městě Třebíči na trh. Z výsledků průzkumu bylo zjištěno, že cvičební program nabízený 

novým sportovním zařízením by občany Třebíče zaujal. Přibližně dvě třetiny účastníků prů-

zkumu projevily zájem o zřízení fitness centra orientovaného na funkční kruhové tréninky, 

což je jeden z hlavních předpokladů zajišťujících úspěšnou realizaci daného projektu. Dále 

bylo zjištěno, jaké jsou možnosti při určování ceny za zprostředkování sportovní služby a při 

výběru vhodné lokality fitness centra. Průzkum veřejného mínění také sloužil k odhadnutí 

budoucí návštěvnosti. Při analyzování potenciálních konkurentů se došlo k závěru, že na da-

ném trhu se vyskytuje pouze jedno sportovní zařízení nabízející obdobnou sportovní službu, 

ostatní fitness centra jsou zaměřena na jiné aktivity. Dá se tedy předpokládat, že zavedení 

nové sportovní služby by zvýšilo konkurenci a kvalitu na trhu. 

Při určení základních aspektů podnikání bylo stanoveno, že personál podniku bude tvo-

řen z lidí, kteří mají velmi kladný vztah ke sportu. Pozice lektorů by měly být obsazeny aktiv-

ními sportovci, jež usilují o získání pracovní zkušenosti, a pomýšlí tak na svoji budoucnost po 

ukončení sportovní kariéry. Všem lektorům bude umožněno se vzdělávat v oblasti fitness pro-

střednictvím rekvalifikačních kurzů, tím by měl být zajištěn profesionální přístup 

k zákazníkovi. Na základě těchto předpokladů se dá očekávat, že zaměstnanci budou svoji 

práci vykonávat s patřičným zaujetím, což by mělo vést k vytvoření žádoucí atmosféry stře-

diska. 

K sestavení marketingového plánu bylo nutné určit vhodné nástroje propagace, kladl se 

důraz na finanční náročnost jednotlivých prostředků. Bylo tedy potřebné kontaktovat reklamní 

agentury a redakce hromadných sdělovacích prostředků. Z této komunikace vyplynulo, že 
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reklama umístěná v tisku nebo v rozhlase je dražší, než byl předpoklad, a není tedy ve finanč-

ních možnostech sportovního zařízení. Tento druh reklamy by bylo možné využít pouze 

v období, kdy by se zahajoval provoz fitness centra. Jako hlavní prostředek propagace byl 

stanoven osobní kontakt se zákazníkem, což je forma propagace s velmi nízkými nebo téměř 

nulovými náklady. Jednalo by se o prezentace jednotlivých cvičebních metod a cvičebních 

pomůcek. Potenciální zákazníci by tak měli být seznámeni s tím, jak mohou aktivně trávit 

svůj volný čas ku prospěchu svého zdraví. 

Aby bylo zjištěno, jak je plánovaný projekt reálný z ekonomického hlediska, bylo důleži-

té sestavit finanční plán. Předpokládané náklady související s finančním plánem centra vychá-

zejí především z nákladů vyskytujících se u obdobných sportovních zařízení a z cen, které 

byly zjištěny na základě komunikace s možnými dodavateli. Odhad výnosů je odvozen 

z průzkumu veřejného mínění a též z pozorování návštěvnosti u obdobných zařízení. Přestože 

se k odhadu přistupovalo velmi důkladně, reálná situace se od plánované může lišit. Aby se 

předešlo negativní odchylce, byly výnosy i náklady stanoveny na úrovni pesimistické varian-

ty. V rámci finančního plánu je třeba zdůraznit, že při realizaci by byly na vybavení fitness 

centra vynaloženy poměrně nízké finanční prostředky, to je také jeden z důvodů, proč bylo 

zvoleno financování projektu pouze z vlastních zdrojů. Nízké pořizovací výdaje jsou dány 

tím, že při cvičebních lekcích se cviky provádějí s vlastní váhou nebo se speciálními cvičeb-

ními pomůckami. Součástí finančního plánování bylo sestavení zahajovací rozvahy, výkazu 

zisku a ztrát, výkazu peněžních toků a určení návratnosti investice. Ze zjištěných hodnot vy-

plynulo, že projekt, který je zmapován v bakalářské práci, je z ekonomického hlediska reali-

zovatelný. 

Obecně je možné konstatovat, že hlavním cílem každého sportovního zařízení není dosa-

hování zisků, ale především to, aby bylo dosaženo spokojenosti klientů a personálu daného 

sportovního zařízení. Pokud tedy pro jednotlivé zaměstnance nového fitness centra bude je-

jich práce zároveň zálibou a na základě jejich profesionálního přístupu k zákazníkovi se vy-

tvoří klientela složená z lidí usilujících o zlepšení svých zdravotních, fyzických a psychohygi-

enických aspektů, bude nové sportovní zařízení prospěšné pro obě strany. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 
 

Vážení přátelé, 

     prostřednictvím  tohoto dotazníku bych Vás chtěl požádat o spolupráci na výzkumném 

šetření, jehož cílem je zjistit zájem o zavedení nové sportovní služby na trh. Vyhodnocení do-

tazníkového šetření se stane podkladem k mé bakalářské práci (téma práce: Podnikatelský 

záměr na realizaci sportovního zařízení) v rámci oboru Sportovní management. 

    U jednotlivých otázek zakroužkujte vždy jednu odpověď, odpovídejte prosím pravdivě. 

Bude zachována anonymita Vašich sdělení. 

Děkuji za spolupráci 

 

 

1. Patříte k lidem, kteří se zajímají o zdravý životní styl? 

a) Rozhodně patřím      
b) Spíše patřím      
c) Spíše nepatřím      
d) Nepatřím 
 

2. Ze seznamu třebíčských fitness center vyberte, které navštěvujete? 

a) Fitness Imperium 
b) Fitness TJ JE Dukovany 
c) Bílý Králík fitness klub 
d) Fitness HANY BANY 
e) Alpinning - Třebíč 
f) Žádné fitness centrum nenavštěvuji 
 

3. Myslíte si, že je aktuální počet fitness center ve městě Třebíči dostačující? 

a) Určitě ano      
b) Spíše ano      
c) Spíše ne      
d) Určitě ne 

 

4. Přivítal(a) byste zřízení fitness centra, které by bylo orientováno na kruhový funkční 
trénink? 

Kruhový funkční trénink  je jednou z novinek na současném trhu fitness. Jedná se o cvičební pro-
gram, při kterém je do činnosti zapojováno maximální množství svalových skupin. Cvičení na 
jednotlivých stanovištích určuje lektor. Využívá se posilování s vlastní váhou a se speciálním 
náčiním (např. Kettlebell - železná koule opatřená madlem, BOSU - balanční podložka, ViPR - 
speciální druh činky, TRX - závěsný posilovací systém atd.). Díky velkému zásobníku cviků je 
toto cvičení aplikovatelné téměř na každého klienta. Kruhový funkční trénink představuje velmi 
pestré, zábavné, ale zároveň účinné cvičení. Klient může očekávat nárůst kondice, redukci tělesné 
hmotnosti a zlepšení síly a koordinace. 
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a) Určitě ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Určitě ne 
 
Pokud jste označil(a) v předchozí otázce odpověď c) nebo d), otázky 5 - 7 nevyplňujte. 

 

5. Jak často byste se účastnil(a) nového cvičebního programu? 

a) Několikrát do roka 
b) Několikrát měsíčně 
c) Několikrát týdně 
d) Denně 
 

6. Jaká cena za zprostředkování cvičebního programu je pro Vás ještě přijatelná? 

a) Do 50 Kč/lekce 
b) Do 100 Kč/lekce 
c) Do 150 Kč/lekce 
d) I více než 150 Kč/lekce 
 

7. Do jaké lokality by mělo být nové fitness centrum situováno? 

a) Borovina 
b) Horka-Domky 
c) Vnitřní Město 
d) Týn 
e) Nové Dvory 
f) Nové Město 

 

 

 NA ZÁVĚR VÁS PROSÍM O DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 

8. Vaše pohlaví? 

a) Muž 
b) Žena 
 

9. Do jaké věkové kategorie patříte? 

a) Do 18 let 
b) 18 - 25 let 
c) 25 - 40 let 
d) 40 - 60 let 
e) Nad 60 let 
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Příloha č. 2: Logo společnosti 
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NOVÉ FITNESS CENTRUM 
orientované na kruhové 

funkční tréninky 
 

xxxxx, Nové - Dvory, Třebíč 

www.fit8.cz 

Příloha č. 3: Propagační leták 
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Příloha č. 4: Rozvrh cvičebních lekcí 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

7:00 - 8:00 KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

KFT  
univerzál 

  

8:00 - 9:00  KFT  
ženy 

   KF KFT 
v. výcvik 

9:00 - 10:00 KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

10:00 - 11:00 KFT  
ženy 

KFT  
ženy 

KFT 
ženy 

KFT  
ženy 

KFT  
ženy 

KFT  
ženy 

KFT  
ženy 

11:00 - 12:00      KFT KFT 
profesionál 

12:00 - 13:00        

13:00 - 14:00        

14:00 - 15:00  KFT 
v. výcvik 

 KFT 
v. výcvik 

KFT 
profesionál 

KFT 
profesionál 

 

15:00 - 16:00 KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT  
ženy 

KFT  
ženy 

 

16:00 - 17:00 KFT 
ženy 

KFT 
ženy 

KFT 
ženy 

KFT 
ženy 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

 

17:00 - 18:00 KFT 
univerzál 

KFT 
profesionál 

KFT 
univerzál 

KFT 
profesionál 

KFT 
v. výcvik 

KFT 
v. výcvik 

KFT  
ženy 

18:00 - 19:00 KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

KFT 
univerzál 

  KFT 
univerzál 

19:00 - 20:00 KFT 
v. výcvik 

 KFT 
v. výcvik 

   KFT 
profesionál 
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Příloha č. 5: Seznam vybavení 

Sportovní vybavení 

Vybavení Foto 
Počet 
kusů 

Cena za kus 
(Kč) 

Cena cel-
kem (Kč) 

BOSU 
Balanční cvičební pomůcka, 
která slouží k rozvoji stability, 
rovnováhy a balanční síly.  

5 2 250 11 250 

Kettlebell činka 
Posilovací koule s madlem 
sloužící ke zpevnění zápěstí, 
šlach a vazů.  

10 od 500 12 300 

TRX systém 
Závěsný posilovací systém, při 
cvičení je využívána pouze 
váha cvičence.  

6 4 000 24 000 

Powerbag 
Posilovací vak s úchopy, při 
cvičení dochází k posílení ce-
lého těla.  

5 od 1 250 8 500 

Expander 
Všestranná posilovací pomůc-
ka určená k posilování dolních 
i horních končetin.  

6 520 3 120 

ViPR 
ViPR je využíván při tréninku 
ozbrojených složek, dochází ke 
spojení vytrvalosti a síly.  

5 od 3 500 20 000 

Nakládací činka 
 

 

4 2 800 11 200 

Medicinbál 
Medicinbály začínají být opět 
velmi populární, jde o výbor-
nou pomůcku při cvičení ve 
dvojici. 

 

6 od 840 8 200 

Reaktor pro odrážení me-
dicinbálu 

 

1 18 400 18 400 



 

2  

 

Jednoruční činky 

 

6 od 330 2 800 

Boxovací totem 

 

1 16 200 16 200 

Boxovací pytel 

 

1 9 500 9 500 

Boxovací rukavice 

 

4 880 3 520 

Švihadlo 

 

8 250 2 000 

Podpěry na kliky 

 

8 380 3 040 

Mřížka na hbitost 

 

2 1 000 2 000 

Stojany pro jednotlivé cvi-
čební pomůcky 

 6 od 4 200 28 500 

Celkem 184 530 

Nábytek a technické vybavení 

Vybavení 
Počet 
kusů 

Cena za kus 
(Kč) 

Cena cel-
kem (Kč) 

Bar 1 65 000 65 000 

Barová židle 4 800 3 200 

Stůl 3 900 2 700 

Židle 9 600 5 400 

Šatní skříňka 30 800 24 000 

Šatní lavice 4 1 500 6 000 

Šatní skříň 3 2 200 6 600 

Zrcadlo 3 900 2 700 

WC 5 1 350 6 750 
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Sprcha 9 1 200 10 800 

Umyvadlo 4 750 3 000 

Celkem 136 150 

Celkové výdaje na vybavení 

Vybavení Cena (Kč) 

Sportovní vybavení 184 530 

Nábytek a technické vybavení 136 150 

Celkem 320 680 
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Příloha č. 6: Technický nákres prostorů 

 


