
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní management 

 

Sports Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:             Lucie Slívová 

 

Vedoucí bakalářské práce:   Mgr. Miloš Kosík, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2010 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţné prohlášení  

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.  

 

 

 

V Ostravě…………………….  

          ….............................  

           podpis 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

OBSAH 
 

 

1. ÚVOD………………………………………………………………………………… 

1.1 HISTORIE KULTURISTIKY…………………………………………………. 

1.2 HISTORIE A VÝVOJ FITNESS V ČR ………………………………………… 

2. TEORETICKÁ ČÁST, METODY VÝZKUMU……………………………………… 

2.1 MANAGEMENT, SPORTOVNÍ MANAGEMENT……………………………. 

2.2 SPORTOVNÍ MANAGEMENT A JEHO ROZVOJ JAKO STUDIJNÍHO  

      OBORU V USA……………………………………………………………… 

2.3 SPORT JAKO SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ FAKTOR…………………..  

2.4 LEASING A ÚVĚR JAKO FINANČNÍ PROSTŘEDKY…………………… 

2.4.1 FINANČNÍ LEASING……………………………………………………… 

2.4.2 OPERATIVNÍ LEASING…………………………………………………. 

2.4.3 OPERATIVNÍ LEASING VERSUS FINANČNÍ LEASING……………. 

2.4.4 ÚVĚR………………………………………………………………………. 

2.5 METODY VÝZKUMU………………………………………………………….. 

2.5.1 ROZHOVOR, DOTAZOVÁNÍ…………………………………………… 

2.5.2 DOTAZNÍK………………………………………………………………. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VE SPORTU…………………………………….. 

3.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA………………………………………………… 

3.1.1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM…………………………….. 

3.1.2 AKCIOVÁ SPOLEČNOST……………………………………………….. 

3.1.3 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ……………………………………………….. 

3.2 FINANCE VE SPORTU………………………………………………………….. 

3.2.1 PŘÍJMY ZE VSTUPNÉHO…………………………………………………. 

3.2.2 PŘÍJMY Z PRODEJE PRODUKTU………………………………………….. 

3.2.3 PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŢEB…………………………………………. 

4. ANALÝZA A KOMPARACE SLEDOVANÝCH FITNESS-CENTER………………… 

4.1 POPIS VYBRANÝCH FITNESS-CENTER V OSTRAVĚ……………………….. 

4.1.1 FITNESS-CENTRUM ESO…………………………………………………. 

4.1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FITNESS-CENTRA ESO…………………. 



 

 

 

4 

4.1.3 PŘÍJMY FITNESS-CENTRA ESO……………………………. 

4.1.4 PŘÍJMY Z ČLENSTVÍ A VSTUPU………………………………. 

4.1.5 PŘÍJMY ZE SLUŢEB……………………………………………… 

4.1.6 PŘÍJMY Z PRODEJE SPORTOVNÍCH DOPLŇKŮ,  

         PRODUKTŮ A SUPLEMENTŮ……………………………………… 

4.1.7 VÝDAJE FITNESS-CENTRA ESO…………………………………….. 

4.1.8 TOP FITNESS-CENTRUM THE FIRST CLUB…………………………….  

4.1.9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA TOP FITNESS-CENTRA  

          THE FIRST CLUB……………………………………………………….. 

4.1.10 PŘÍJMY TOP FITNESS-CENTRA THE FIRST CLUB………………… 

4.1.11 PŘÍJMY Z ČLENSTVÍ A VSTUPU…………………………………….. 

4.1.12 PŘÍJMY ZE SLUŢEB……………………………………………….. 

4.1.13 PŘÍJMY Z PRODEJE SPORTOVNÍCH DOPLŇKU, PRODUKTU A 

           SUPLEMENTU……………………………………………………… 

4.1.14 VÝDAJE TOP FITNESS-CENTRA THE FIRST CLUB………...... 

4.2 ANALÝZA A KOMPARACE FITNESS-CENTRA ESO A TOP FITNESS- 

      CENTRA THE FIRST   CLUB Z HLEDISKA  PŘÍJMU A VÝDAJŮ…............... 

4.2.1 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PŘÍJMU Z PRODEJE 

         VSTUPNÉHO FITNESS-CENTRA ESO  A TOP FITNESS-CENTRA  

         THE FIRST CLUB………………………………………………………….. 

4.2.2 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PŘÍJMU Z PRODEJE  

         SLUŢEB FITNESS-CENTRA ESO A TOP FITNESS-CENTRA  

         THE FIRST CLUB…………………………………………………………… 

4.2.3 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PŘÍJMU Z PRODEJE               

          SPORTOVNÍCH DOPLŇKU A SUPLEMENTU FITNESS-CENTRA 

         ESO A TOP FITNESS-CENTRA THE FIRST CLUB……………………… 

4.2.4 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ FITNESS- 

         CENTRA ESO A TOP FITNESS- CENTRA THE FIRST CLUB…………. 

4.2.5 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH  

         MĚSÍČNÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FITNESS-CENTRA ESO………….... 

4.2.6 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A SROVNÁNÍ CELKOVÝCH  

         PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH VÝDAJŮ A PŘÍJMŮ TOP FITNESS- 



 

 

 

5 

         CENTRA THE FIRST CLUB……………………………………………….. 

4.2.7 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ A SROVNÁNÍ ROZDÍLŮ V  

         PRŮMĚRNÝCH   MĚSÍČNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH  

         SROVNÁVANÝCH FITNESS-CENTER………………………………….. 

4.2.8 SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH MĚSÍČNÍCH PŘÍJMŮ FITNESS- 

         CENTRA ESO A TOP FITNESS-CENTRA THE FIRST CLUB………….. 

4.2.9 SROVNÁNÍ ROZDÍLŮ V PRŮMĚRNÉM MĚSÍČNÍM ZISKU  

         FITNESS-CENTRA ESO A TOP FITNESS-CENTRA  

         THE FIRST CLUB………………………………………………………...  

4.2.10 KOMPARACE FITNESS-CENTRA ESO A TOP FITNESS- 

           CENTRA THE FIRST CLUB Z HLEDISKA VYBAVENOSTI  

           A NABÍDKY SLUŢEB………………………………………………….. 

4.2.11 HLAVNÍ ROZDÍLY Z KOMPARACE SLEDOVANÝCH  

           FITNESS-CENTER V OBLASTI VYBAVENOSTI……………………. 

5. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ, DOPORUČENÍ, NÁMĚTY……………. 

5.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE MARKETINGOVÉ  

      KOMUNIKACE…………………………………………………………………. 

5.1.1 NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI REKLAMY…………………. 

5.1.2 NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI PODPORY PRODEJE………. 

5.1.3 NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI PUBLIC RELATIONS……….. 

5.1.4 GRAFICKÉ NÁVRHY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  

         FITNESS-CENTRA ESO……………………………………………………. 

5.1.5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SLUŢEB……………………… 

5.1.6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE CEN PRODUKTŮ…………… 

5.1.7 NÁVRHY A DOPORUČENÍ VZHLEDU A PROSTŘEDÍ OKOLO  

                     FITNESS-CENTRA ESO……………………………………………………. 

5.1.8 NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI PERSONÁLU TOP  

         FITNESS-CENTRA THE FIRST OF CLUB…………………………………. 

6. ZÁVĚR…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

6 

1. Úvod 

 
Jiţ v dávné minulosti se lidé pokoušeli cvičením své tělo dovést do co nejkrásnějšího 

estetického souladu. O tvarování těla se lidé zajímali jiţ v antické době.  Existuje takzvaný 

antický ideál muţnosti anebo ideál renesančního muţe v podobách nádherných antických 

soch atletů a boxerů. Koncem 18. století, kdy se začaly objevovat první počátky samotné 

kulturistiky, sahají její kořeny do USA a po 2. světové válce se dostala také i do Evropy.  

V období 18. století se začali objevovat různí sportovci, kteří určitým cvičením se 

zátěţemi se snaţili svá těla přivést do co esteticky nejvyváţenějšího komplexu. V průběhu 19. 

století se kulturistika nadále rozvíjela, byly objevovány různé principy cvičení, z nichţ 

některé jsou platné do dnešní doby. Jedním z principu je třeba počet opakování v sérii, pokud 

je cvičení zaměřeno na vývoj síly, objemu svalů či jejich vyrýsování . 

Zlatou érou kulturistiky se dá nazvat období třicátých aţ osmdesátých let minulého 

století. Objevují se principy cvičení, stroje na cvičení, mohutně se rozvíjí výzkum stravování 

a jeho doplňků a objevují se na světě různí velikáni propagující cvičení.  

V roce 1946 byla  zaloţena Mezinárodní asociace International Federation of Body 

Building, mnoha z nás tuto federaci známe také pod zkratkou „IFBB“. Z počátku na ni 

participovaly USA a Kanada. Velký díl na jejím vzniku a vývoji měli Američané, bratři  Joe a 

Ben Weiderové. V současnosti má tato federace 130 členských zemí a je šestou největší 

sportovní federací na světě. Kulturistika jakoţto  sport byla uznána teprve aţ v roce 1998. 

Zajímavostí a změnou je, ţe tato mezinárodní asociace je v současnosti International 

federation of bodybuilding and fitness, přesto si ponechala původní zkratku „IFBB“. [1] 

Důvodů ke psaní této práce bylo hned spousta. Jelikoţ se o fitness a kulturistiku 

zajímám jiţ několik let, tak jeho prostředí znám velmi dobře. V současné době jiţ čtvrtým 

rokem aktivně navštěvuji Fitness-centrum ESO, kde jsem si také mohla vyzkoušet práci za 

barem, být v roli trenérky a věnovat se klientům a jejich potřebám, navíc jsem ve zmíněném 

fitness-centru uplatnila svou povinnou 14ti denní školní praxi. Díky dlouhodobé známosti 

majitelů fitness-centra a vzniklých velmi přátelských vztahů, bylo získání potřebných 

informací jednoduché a bezproblémové. Druhé top fitness-centrum jsem si vybrala z důvodů 

jeho monopolního postavení, komfortního, luxusního vybavení, pro jeho velikost a známost v 

Moravskoslezském kraji. Jedná se o Top fitness-centrum the first of club. Jelikoţ se sportu a 

fitness věnuji plně a aktivně, pohybuji se také mezi různými lidmi, ať uţ to jsou studenti, 
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pracující se stejnými zájmy nebo současní či bývalí závodníci v kulturistice, fitness a bench-

pressu. Díky této výhodě pro mne tedy nebylo problémem získat potřebné informace pro svou 

prací. Obě fitness-centra budu komparovat z hlediska rozdílů v příjmech, výdajích, zisku, 

vybavenosti, nabízených sluţeb, cenách a spokojenosti zákazníků. 

Předmětem mé práce je tedy srovnání a komparace společnosti Fitness-centrum ESO 

se společnosti Top fitness-centrum the first club. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je srovnat Fitness-centrum ESO s vybranou 

konkurencí na trhu Top fitness-centra the first club se zaměřením na vybavení,  

dostupnost, příjmy, výdaje, zisk a jejich rozdíly. 
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1.1 Historie kulturistiky 

 
Kulturismus, tak byla tato disciplína dříve nazývána a v jádru znamenala jakési 

naplnění antického ideálu spojení krásy a zdatnosti, v samotném pojmu se skrýval základní 

význam a to „kultivace“ a „kultura“.  

Za „otce“ moderní kulturistiky je povaţován Eugen Sandow (1867 – 1925), který 

pocházel z Pruska. Jeho vzor představovali starověcí řečtí a římští sportovci. Svým cvičením 

se snaţil nejvíce přiblíţit svému ideálu. Je povaţován za průkopníka a zakladatele tohoto 

sportu, protoţe byl první, který předváděl své svalnaté tělo.  

Jeho přehlídky ho proslavili a díky tomu si posléze mohl otevřít vlastní obchod, kde 

prodával a nabízel posilovací nářadí. První kulturistickou soutěţ pořád Sandow v roce 1901 a 

to v Londýně. Soutěţ vyhrál William L. Murray z Nottinghamu z Anglie, jejíţ hlavní cenou 

byla vyřezávaná soška Sandowa, která plní svou funkcí trofeje i na dnešních soutěţích Mr. 

Olympia. 

Další kulturistická soutěţ se konala 16. ledna 1904 v Americe v Madison Square 

Garden v New Yorku. Vítězem této soutěţe byl Al Treloar a jeho cenou za vyhranou soutěţ 

byl jeden tisíc dolarů v hotovosti a titul „Nejlépe vyvinutý muţ na světě“. Tato událost byla 

zlomem v kulturistice, díky němuţ se začala prosazovat po celém světě. Mezi představitelé a 

nejznámější kulturisty této doby pařili Earle Biederman, Seigmunt Breitbart, Sig Klein, 

Gustav Frištenský. 

V letech 1940-1970 vzrostla popularita kulturistiky a je to také období, které je 

povaţováno za nejlepší éru kulturistiky. V této době se uţ setkáváme se zlepšenými 

tréninkovými technikami, s lepším stravovacím programem, s kvalitnější výţivou a 

efektivnějším vybavením. Díky těmto změnám se zlepšovala svalová stavba kulturistů. Mezi 

významné představitele tohoto období patří zejména Steve Reeves, Reg Park, Larry Scoty, 

Bill Pearl, John Grimek. 

Do Amatérské atletické unie byla kulturistika zařazena v roce 1939. O rok později 

byla tato soutěţ připojena ke vzpírání a byla pojmenována jako AAU Mr. America. 

V polovině 40. let se většina kulturistu vzbouřila a postavila se proti tomu, jedním z důvodů 

byl ten, ţe AAU povolovala pouze amatérské závodníky a většinu své pozornosti zaměřovala 

na Olympijský sport, vzpírání. To oslovilo a donutilo bratry Bena a Joea Weiderovi  zaloţit 
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IFBB (Mezinárodní kulturistickou federaci), která připravila soutěţ IFBB Mr. America a byla 

zorganizována pro profesionální závodníky. 

Rok 1950 je rokem zahájení soutěţe NABBA Mr. Universe organizovanou pod 

dohledem jiné organizace, NABBY (Amatérská kulturistická asociace). Uskutečňovala se ve 

Velké Británii. Další významnou a důleţitou soutěţí je Mr. Olympia, která se konala v roce 

1965 a v současnosti je největší prestiţí oceněním v kulturistice.  

Těchto soutěţí se mohli zúčastnit pouze muţi. Díky organizaci NABBA byla zavedena 

první ţenská soutěţ Ms. Universe a to v roce 1965, další ţenská soutěţ pokračovala rokem 

1980 a nazývala se Ms. Olympia. 

V 70. letech kulturistiku proslavil Arnold Schwarzenegger, v této době se rovněţ 

dostala do popředí kulturistiky IFBB a AAU začala upadat. 

V roce 1981 Jim Manionem zaloţil NPD (National Physique Committee), jedná se o 

amatérskou divizi IFBB. 

V roce 1999 se stalo mnoho změn, AAU ukončila své kulturistické soutěţe, do 

vzestupu se dostaly anabolické steroidy, které byly ţádané jak v kulturistice tak v jiných 

sportech. Aby tato organizace mohla bojovat a zasáhnout proti podáváním steroidů a aby se 

mohla stát členem IOC (Mezinárodní olympijský výbor), přišla s dopingovými testy pro 

steroidy a další zakázané látky. 

V roce 1990 byla zaloţena nová kulturistická organizace a to WBF (Světová 

kulturistická federace)  známým Vincem McMahonem. 

V roce 2000 byl podán návrh a apelovalo se na to, aby se kulturistika stála jedním 

z hlavních a uznávaných sportu na Olympijských hrách, ve výsledku byl tento návrh 

odmítnut.[2] 
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1.2 Historie a vývoj fitness v ČR  

Kulturistika má v České republice  dlouhodobou tradici. V letech 1989 byla 

organizována v rámci ČSTV a byla nedílnou součásti tzv. kondiční kulturistiky, tato oblast 

kulturistiky zahrnovala soutěţní kulturistiku a posilovací cvičení s nesoutěţními cíly.  

Kondiční kulturistiku neboli fitness můţeme definovat jako cvičení ve fitness 

centrech, jehoţ náplní a cílem je cvičení nesoutěţivého charakteru s volnými činkami a 

cvičení, které je doplněné o aktivity aerobního charakteru, prováděné na speciálních 

trenaţérech určených pro tuto aktivitu. Ke zpestření cvičení ve fitness centrech přispívá také 

pečlivé dodrţování jednotlivých cvičebních plánů a jídelníčků určených individuálně pro 

jednotlivce a to ať uţ dietních nebo objemových jídelníčku včetně pouţití správných doplňků 

výţivy. Cílem celé této aktivity je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení drţení těla, celkové 

zlepšení kondice. 

V dnešní době, která je charakterizovaná převáţně stresem, jeho působením na 

organismus a hypokinézou, coţ v českém významu znamená nedostatek fyzické aktivity, 

který má negativní vliv na pohybové a funkční moţnosti lidského organismu, ale také na 

zdraví člověka, zhoršení svalové koordinace, špatné drţení těla, omezení, sníţení a v konečné 

fázi i zhoršení kloubní pohyblivosti, špatná funkce kardiovaskulárního a respiračního 

systému, je nejlepší prevencí fitness. Pokud je tento sport prováděný správnou technikou 

cvičení, je velmi vhodnou pohybovou aktivitou. Další výhody fitness vychází z toho, ţe začít 

s tímto sportem se můţe kdykoliv bez ohledu na věk, úrovně profesionality v daném sportu, 

pohlaví a různých zdravotních omezení. Cvičení se můţe provozovat celoročně a pravidelnost 

navštěvování fitness-center je individuální dle stanovených cílů cvičení.  

Z anglického názvu „Body Building“ se výstiţněji a hlouběji můţeme dozvědět, co 

nám cviční ve fitness-centrech můţe nabídnout. Jeden z účelu Body Buildingu je ovlivnění 

redukce váhy cvičence, jeho tvaru a rozměrů celého těla. Počátky Body Buildingu se začaly 

objevovat na začátku minulého století a nejznámější představitel je angličan Eugen Sandow, 

ten jako první přišel se speciální sestavou cviků se zátěţemi, kde cílem tohoto cvičebního 

plánu byl symetrický rozvoj všech svalových skupin. V roce 1903 vyšla v Londýně jeho kniha 

pod názvem „Body Building“. Výraznější perspektivistu toto cvičení zaznamenalo po 2. 

světové válce, kdy v roce 1946 byla zaloţena mezinárodní federace kulturistiky IFBB. 
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Rozvoj kulturistiky v naší republice datujeme od 60. let. Za průlomný je povaţován 

rok 1964, kdy samotná kulturistika byla přiřazena ke vzpírání. Aţ později se stala 

samostatným celkem a rozdělila se na tří velice příbuzné směry, a to kondiční kulturistiku, 

sportovní kulturistiku a silový trojboj. Posléze se trojboj oddělil a ze soutěţní kulturistiky 

vznikly první soutěţe týkající se fitness. 

I v soutěţní kulturistice se tréninkové teorie rychle rozvíjely a byly koncipovány nové 

trenaţery. Základními cviky bylo cvičení s volnou zátěţí, upřednostňován byl tlak s velkou 

činkou vleţe na lavici, mrtvý tah a dřep s činkou, dále přítahy k bradě, bicepsové zdvihy s 

velkou činkou ve stoji apod. Všechny tyto cviky jsou velmi nebezpečné na páteř a při 

pravidelných takto náročných trénincích hrozí také trvalá disbalance svalů, trvalé poškození 

kloubních aparátů a moţné zdravotní potíţe. [3] 

 

 

2. Teoretická část, metody výzkumu 

 

V kapitole jsem se především zaměřila na teoretické vymezení pojmů, které jsou 

v celé práci ve větší části obsaţeny a kterých se má práce také z velké části týká. Závěr této 

kapitoly jsem věnovala metodám výzkumu, které byly pouţity při zjišťování zásadních a 

důleţitých informací a jenţ tvoří nedílnou součást a kořeny mé práce. 

 

2.1 Management, sportovní management 

 

V angličtině slovo „management“ je nejblíţe českému výrazu „řízení“a to hlavně při 

řízení podnikových činnosti, jenţ jsou výroba, prodej, vývoj a výzkum. Pojem management je 

slovo neboli pojem, který se v dnešní době běţně uţívá, aniţ by kdokoliv z nás horlivě pátral 

po jeho českém výrazu. Patří mezi frekventované pojmy také v odborné literatuře. 

V současnosti máme k dispozici řadu definic a jednotlivých vysvětlení výrazu 

„management“, které se nám co nejpřesněji a nejvýstiţněji snaţí vysvětlit obsah daného 

výrazu. Drucker, představitel jedné z definic „managementu“ vysvětlil pojem jako specifický 

americký, jenţ je pro něj obtíţné přeloţit jej do ostatních jazyků. Vyjadřuje funkci, kterou lidé 

vykonávají, sociální postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia. 

Přesná definice podle Druckera zní: „Management je funkcí, disciplínou, návodem, který je 
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třeba zvládnout a manaţeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti.
 

Definici „managementu“ můţeme také rozdělit do 3 hlavních skupin, které zdůrazňují: 

-vedení lidí (management pojednává o tom, ţe jednotlivci pracují společně ve skupinách a 

realizují stanovené cíle) 

-specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky (tady management představují 

jednotlivé činnosti, které vykonává manaţer, patří sem jeho hlavní činnosti a to rozhodování, 

organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování) 

-předmět studia a jeho účel (management plní funkcí souboru přístupů, zkušeností, 

doporučení a metod, jenţ manaţeři pouţívají ke zvládnutí specifických činností, směřujících 

k dosaţení soustavy cílů organizace) 

Manaţeři jsou osoby, které realizují  své cíle a úkoly managementu. Dost často se 

hovoří o polemikách zda management je věda nebo umění. Názor je takový, ţe manaţerská 

práce je jak vědou tak i uměním. Samotná profese manaţera zahrnuje zodpovědnost za 

dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů). Při tvůrčí účasti na 

jejich tvorbě a zajištění vyuţívá svých spolupracovníků. 

Aby organizace fungovala včetně dosahování stanovených cílů, vyţaduje se od 

manaţera zvládnutí náročných rolí, úkolů, které jsou na něj kladeny. [5] 

 

 2.2 Sportovní management a jeho rozvoj jako studijního oboru v USA 

 

Aby se sportovní management mohl rozvíjet jako studijní obor, musí mít k dispozici 

potřebnou odbornou literaturu, o kterou se můţe opírat. Měla by se vztahovat k teorii a praxi, 

mít své odborníky, kteří se oboru profesionálně věnují a vyučují jej, a všechny tyto znalosti a 

dovednosti dále aplikují do svých výzkumu a pracují s nimi v praxi. K rozvoji oboru přispějí 

také profesionální organizace, které usilují o podporu a rozvoj této oblasti a nesmí chybět ani 

profesionální příprava odborníků.  

V USA existuje mnoho literatury v podobě časopisů, jenţ se o tuto tématiku, 

managementu ve sportu, zabývají, jsou to například: The Journal of Sport Management, Sport 

Marketing Quarterly, the cyber Journal of Sport Marketing, Journal of Sports Marketing and 

Sponsorship, International Journal of sport Management, Journal of Sport Economics, Journal 

of sport Tourism, International Sport Journal. [5] 
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Americká literatura týkající se sportovního managementu se hlavně zabývá do 

hloubky profesionálními sporty a studiemi o tom jak řídit vysokoškolské sportovce. 

Specialisté a odborníci, kteří pracují v oblasti sportovního managementu, apelují na tom, aby 

se rozšířil obsah tohoto oboru. 

Za profesionály sportovního managementu povaţujeme ty, kteří se specializují v dané 

oblasti, realizují výzkum a pracují v daném oboru. [5] 

Samotný vznik sportovního managementu sahá aţ do historie, kdy člověk 

zorganizoval první sportovní nebo rekreační aktivitu, závod, vyrobil vybavení pro sportovce 

nebo se zúčastnil pohybových aktivit. V dnešní době najdeme sportovní management 

v jednom z největších průmyslových odvětví, to vyţaduje profesionální aktivitu a účast 

odborníků, kteří mají příleţitost a moţnost ke svému profesnímu růstu. Výzkum sportovního 

managementu je stále ještě v začátcích a je povaţován za jeden z nejnovějších oborů. 

Vzdělávaní v oblasti sportovního managementu se stále více rozvíjí a po oboru je 

značný ohlas. Počet fakult, na kterých se obor sportovní management vyučuje je nedostatečný 

a ohlas pro zvýšení moţnosti vzdělávání je velký. [6] 

Nejdůleţitější organizací usilující o rozvoj sportovního managmentu je North 

American Society for Sport Management (NASSM – Severoamerická společnost pro 

sportovní management). NASSM slouţí jako centrum působnosti, kde se shromaţďují ti, kteří 

mají zájem o vzdělávaní a rozvoj sportovního managementu, poskytuje prostředky pro 

vědecký výzkum a diskuse v časopise Journal of Sport Management a byla vzorem pro 

zaloţení podobných organizací. NASSM je první společnost, které se podařilo dostat 

sportovní management jako studijní obor na akademii. [5] 

 

2.3 Sport jako sociálně-ekonomický faktor  

 

Sport je povaţován na součást tělesné kultury. Kulturu lze obecně chápat jako souhrn 

sociálně přijatých materiálních a nemateriálních, minulých i současných výsledků lidské 

činnosti, přijímaných jednou generací a předávaných generacím dalším formou kulturního 

dědictví. [5] 
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Sport můţeme chápat jako aktivitu, která se soustřeďuje na dosaţení vysoké 

výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a uplatnění v soutěţích. Podle vykonávané 

úrovně se sport dělí na  rekreační, výkonnostní a vrcholový. 

Tělesná výchova je součástí tělesné kultury. Zabývá se také všestranným rozvojem 

osobnosti k čemuţ vyuţívá tělesná cvičení. 

Pohybová rekreace je také součástí tělesné kultury. Zaměřuje se z větší části na 

obnovu a rozvoj tělesných sil, na udrţení tělesné a duševní kondice, poskytuje osvěţení, 

zábavu i aktivní odpočinek za pomocí různých pohybových aktivit a pohybových činností. 

Název „sport“ je odvozeno od latinského „disportare“ a starofrancouzského „le désporter“, 

oba významy vyjadřují příjemně se bavit, příjemně trávit volný čas. Postupem času se význam 

sportu začal přibliţovat více k pohybovým aktivitám, které jsou charakteristické svou formou 

i obsahem, jsou vymezeny pravidly a mají soutěţivý (závodivý) charakter. 

Heslo „sport pro všechny“ znamená soutěţení, kde dochází k překonávaní 

jednotlivých stupňů zdatnosti kaţdého jedince včetně jedinců handicapovaných. Sport je 

významných společenským faktorem. 

Vhodně zvolené pohybové aktivity podporují celkové zdraví člověka a mají značný 

vliv na jeho ţivotní styl. 

V současné době sport umoţňuje zpřístupnění širokému okruhu obyvatel. Začíná nabývat 

hodnoty ţivotního stylu a stává se jeho součásti. Českou veřejnost vzhledem ke sportu 

můţeme rozdělit do čtyř skupin: 

- aktivně cvičící, sportující na úrovni rekreačního, výkonnostního nebo vrcholového sportu 

- bývalí aktivní sportovci, kteří se dříve věnovali sportu aktivně 

- pasivní konzumenti, diváci, posluchači, čtenáři 

- nezajímající se o ţádný sport vůbec 

V České republice se tělovýchova a sport dotýká zhruba 70% populace. 

Sport tvoří významnou část společenské kultury a je její nedílnou součásti. Lidé 

věnující se sportovním aktivitám patří mezi nejaktivnější část naší populace. 

V současnosti sport oslovuje téměř 50% světové populace, je univerzální a nejsou 

v něm kladeny takové rozdíly jako v kulturách jednotlivých zemí, je integrující částí lidské 

kultury. 

Má výrazný  společenský charakter, je  odrazem  ţivotního s tylu, můţe plnit úlohu jak 

pro aktivní  tak  pasivní  sportovce.  Významná  je  také  funkce  sportovního  diváctví, kde se 
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schází nejširší veřejnost a velké mnoţství lidí spolu komunikují, vyměňují si názory a utvářejí 

své postoje. [4]

 

 

2.4 Leasing a úvěr jako finanční prostředky 

Leasing v České republice je označován jako finanční produkt, který nám poskytuje 

financování při pořízení většinou movité věci. Je charakterizován a typický hlavně tím, ţe se 

váţe na financovaný předmět. Tento produkt se objevil na trhu v ČR teprve po roce 1989 a 

během několika let se chytl úspěšného a rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, 

ale zpravidla rozlišujeme leasing finanční a operativní.V poslední době nabízejí leasingové 

společnosti i jiné produkty jako spotřebitelský úvěr, splátkový prodej apod. Tyto produkty 

jsou však pro leasingovou společnost rizikové a ve většině případů jsou draţší neţ finanční 

leasing.V České republice je většina leasingových společností členem finanční asociace. [7] 

2.4.1 Finanční leasing 

Finanční leasing je forma financování, při které financovaný produkt je po celou dobu 

majetkem leasingové společnosti a aţ na konci leasingu přechází vlastnická práva na 

zákazníka. Pokud je financovaný předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, výrazně ji to 

sniţuje riziko. V případě neplnění pohledávky má leasingová společnost k dispozici silný 

nástroj, který můţe vyuţít podle § 185 trestního zákoníku o „neoprávněném uţívání cizí 

věci“. Při riziku odcizení nebo zničení při havárii předmětu financování je riziko podloţeno a 

kryto havarijním pojištěním. Díky tomu, ţe leasingová společnost můţe s pojišťovnou sjednat 

lepší vazby, můţe mít toto pojištění niţší sazby neţ individuální pojištění. Je moţné si také 

nechat pojistit riziko vyplývající z neplacení pohledávky při ztrátě zaměstnání, pracovní 

neschopnosti apod. Naše zákony o finančním leasingu hovoří  jako o „finančním pronájmu s 

následnou koupí najaté věci“. V případě, ţe se dodrţí minimální délka leasingové smlouvy, je 

moţné leasingové splátky započítat do daňově uznatelných nákladů. [7] 

2.4.2 Operativní leasing 

Při operativním leasingu zůstává financovaný předmět ve vlastnictví leasingové 

společnosti i po skončení smlouvy. V takovém to případě financování mohou leasingové 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Finan%C4%8Dn%C3%AD_produkt&action=edit&redlink=1
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společnosti započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou 

předmětu nájmu. Během leasingu klient tedy zaplatí pouze část ceny předmětu, která je reálně 

amortizovanou cenou. V České republice operativní leasing ve většině případů vyuţívají 

hlavně ţivnostníci nebo společnosti. Minimální délka pro trvání operativního leasingu je 12 

měsíců a maximální dobra trvání je 60 měsíců. 

Operativní leasing se dále dělí na Full service leasing, ve významu otevřené kalkulace 

a Full service leasing ve významu uzavřené kalkulace. V případě první varianty je v ceně 

splátky zahrnut také kompletní servis, pneuservis, náhradní vozidlo apod. Při druhé variantě 

jsou technické sluţby do splátky zahrnut y pouze formou záloh na budoucí reálné výdaje. [7] 

 

2.4.3 Operativní leasing versus Finanční leasing 

 

Pro společnosti s více vozy je z hlediska finanční zátěţe výhodnější vţdy operativní 

leasing. Důvodem zpravidla bývají flotilové slevy, daňové zvýhodnění leasingové 

společnosti, není potřeba ţádné akontace při vyuţití operativního leasingu. Společnosti, aby 

ušetřili na zaměstnávaní lidí, kteří se starají o tyto věci (vyřizování pojistných událostí, STK, 

hlídání servisu, zajišťování náhradních vozů, odprodej opotřebených vozů, atd.), přispívá 

hlavně to, ţe vozidlo je v majetku leasingové společnosti a nikoliv zákazníka. 

Shrnutí je takové, ţe operativní leasing se díky poslední daňové reformě stal pro 

všechny podnikající subjekty jednoznačně výhodnější oproti finančnímu leasingu, který je 

nejlepším řešením pro soukromé osoby. [7] 
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2.4.4 Úvěr 

 

Úvěr neboli půjčka je dočasné poskytnutí peněţních prostředků věřitelem (bankou) 

dluţníkovi (klient) za určitých předem stanovených podmínek, který je ochoten za tuto půjčku 

zaplatit případný úrok ve formě peněţité prémie. Celých 95% oběţiva Prvního světa tvoří 

kredit vzniklý bankovním úvěrem 

Mezi základní činnosti bank patří právě poskytování úvěru, navíc je to hlavní poloţka 

jejich aktiv zajišťující příjmy banky. Některé úvěry, tj. účelové úvěry je moţno podmínit 

pořízením konkrétní věci, týká se to například hypotečních úvěrů. [7] 

Prvním krokem poskytnutím úvěru je, ţe se úvěr uzavře úvěrovou smlouvou mezi 

bankou a klientem , jímţ můţe být fyzická či právnická osoba. U klasických úvěru jsou 

kladeny podmínky, které musí klient splňovat popřípadě splnit, podmínky se odvíjejí od toho, 

zda je klientem právnická či fyzická osoba. K takovýmto podmínkám patří například osobní 

údaje klienta, jeho finanční situace. U právnických osob se také provádí analýza podílu 

vlastního a cizího kapitálu ve firmě a také analýza podílu krátkodobých a střednědobých 

zdrojů. Nakonec dochází k přepočtu bonity pomocí likvidity, bonity, rentability aj., přepočet 

se dále srovná s ostatními výsledky, které má poskytovatel  k dispozici a rozhodne, zda je 

klient solventní či ne a zda můţe úvěr bezpečně poskytnout. 

O poskytnutí úvěru nakonec rozhodne výbor hlasováním nebo vydá doporučení, zda-li 

úvěr má být poskytnut. V rozhodování se zohledňuje také teritoriální příslušnost klienta a 

další kritéria. Jakmile klient podepíše smlouvu s bankou, můţe úvěr čerpat dle stanovených 

podmínek. Poskytovatel úvěru (banka) má ve své pravomoci kontrolu plnění těchto 

podmínek.  

Zajištění úvěrů záleţí čistě na vztahu mezi klientem a bankou, úvěry mohou a nemusí 

být zajištěné. V případě, ţe se úvěr nechá zajistit, zvyšuje to bance jistotu, ţe kdyby nastaly 

problémy ze strany klienta, banka dostane své peníze zpět a to zpravidla s niţším úrokem. 

Banka má také moţnost prověřit si bonitu klienta nebo stanovit úvěrům limity. Některé 

z úvěrů nabízejí moţnost dluţníkovi ručení svým majetkem a některé zase směnkou. 

 

Máme různé druhy úvěru, které můţeme rozdělit podle účelu poskytnutí a splácení na: 

- zboţové úvěry, které jsou poskytnuté a splácené ve zboţí 
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- obchodní úvěry jsou úvěry poskytnuté ve zboţí a splácené v penězích 

- revolvingové úvěry, kde při postupném splácení úvěru se obnoví moţnost opětovného 

čerpání úvěru  

- pronájem placený dopředu nebo předplatné, jedná se o úvěr, který je poskytnut peněţní 

formě a splácen je ve zboţí nebo sluţbách  

- peněţní úvěry představují reálné peníze, které jsou poskytovány obvykle v bezhotovostní 

podobě  

 

- kontokorentní úvěr 

- provozní úvěr 

- investiční úvěr 

- eskontní úvěr 

- hypotéční úvěr 

- spotřební úvěr 

Závazkové úvěry a závazky, představují důvěru a ručení banky za své zákazníky, 

popřípadě zaplacení jejich závazků   

- akceptační úvěr 

- avalový úvěr 

- bankovní záruka 

Alternativní formy financování jsou formy financování, při kterých za specifických 

podmínek zákazník získává finanční prostředky  

- faktoring 

- forfaiting 

- leasing [7] 

 

2.5 Metody výzkumu 

 

Pro své výzkumné šetření a k získání potřebných informací pro nejdůleţitější část mé 

Bakalářské práce, jsem pouţila nejběţnější a v praxi nejvíce pouţívané marketingové metody 

výzkumu. Výzkum, na jehoţ základě jsem porovnávala jednotlivá fitness-centra v Ostravě, se 

výhradně týkal osobního kontaktu s respondenty (majiteli jednotlivých fitness-center), jenţ 

probíhal formou rozhovoru a na jehoţ základě  jsem získala potřebné informace, dále formou 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C4%9B%C5%BEn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontokorentn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Provozn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Investi%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eskontn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spot%C5%99ebn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akcepta%C4%8Dn%C3%AD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Avalov%C3%BD_%C3%BAv%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bankovn%C3%AD_z%C3%A1ruka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktoring
http://cs.wikipedia.org/wiki/Forfaiting
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leasing
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dotazníku, při kterém skupinka respondentů byla tvořena pouhými zákazníky a návštěvníky 

fitness-center, kteří vyuţívají produkty a sluţby fitness-center. 

 

2.5.1 Rozhovor, dotazování 

 

Rozhovor je bezprostřední komunikace mezi výzkumníkem a zkoumaným člověkem 

(respondentem) nebo skupinou. 

Typy rozhovorů: 

1. standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – postupuje 

se přesně podle předem připraveného textu, čímţ se podobá dotazníku, 

výzkumník klade respondentovi otázky a ten na ně odpovídá 

2. nestandardizovaný neboli volný rozhovor – je také předem pečlivě 

připraven, ale značně se blíţí k běţnému rozhovoru, jedná se spíše o 

bezprostřední projev respondenta 

3. polostandardizovaný – obsahuje prvky jak volného tak i 

standardizovaného rozhovoru 

4. rozhovor zjevný – výzkumník se zcela otevřeně představí a sdělí cíl své 

návštěvy respondentovi, vyţádá si jeho souhlas a následně mu klade 

otevřené otázky, při čemţ si zároveň zaznamenává odpovědi 

5. rozhovor skrytý – u tohoto typu rozhovoru je respondent omezen 

z nevědění jaký je skutečný cíl rozhovoru a vylučuje jakékoliv přímé 

zaznamenávání odpovědi 

6. rozhovor individuální – jedná se o rozhovor, kdy výzkumník 

komunikuje pouze s jednou osobou, ten se dále dělí na: 

-měkký – se vyznačuje volnými otázkami i odpověďmi 

-tvrdý – dotazovatel přísně vyţaduje přesné odpovědi na přesně stanovené 

otázky 

-neutrální – je nejčastějším typem, předpokládá, ţe respondent má zájem 

vyslovit svůj názor, účastnit se výzkumu, mělo by být dosaţeno cíle 

rozhovoru 
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7. rozhovor skupinový – jedná se o hromadný rozhovor prováděný 

současně s několika osobami, dává přednost 6-10ti členné skupině, 

musí se tu počítat s veřejným míněním 

Mezi zdroje chyb při rozhovoru patří přílišné sebevědomí tazatele, sugestivní kladení 

otázek, vliv věku tazatele, pohladí, dialektu, velký sociální rozdíl mezi tazatelem a 

dotazovaným, přítomnost dalších osob, které narušují průběh rozhovoru, pokládání příliš 

chytrých otázek, ovlivňování dotazovaného vyjadřováním vlastních názorů, délka rozhovoru. 

 

Pro získání potřebných a důleţitých informací, bez kterých bych komparaci vybraných 

fitness-center, která je obsahem a zlatým středem celé mé práce, nezvládla udělat, jsem 

zvolila metodu rozhovoru. Při rozhovoru, který probíhal ve Fitness-centru ESO s majitelem 

Jiřím Dziakem, jsem zvolila rozhovor standardizovaný z důvodů vytvořených blízkých vztahů 

a dlouhodobé známosti, při čemţ, otázky které jsem kladla dotazovanému, jsem měla předem 

připravené a postupovala jsem dle připraveného textu. Rozhovor, který taktéţ probíhal v Top 

fitness-centru the first club, jsem uskutečnila s majitelem fitness-centra, který mě poţádal o 

svou anonymnost a diskrétnost. Na základě toho, jsem tedy nemohla pouţít jeho jméno a v mé 

práci jej oslovovat. Rozhovor, jeţ jsem pouţila v Top fitness-centru, byl konstruován jako typ 

zjevného rozhovoru, při čemţ jsem se představila majiteli, uvedla ho do dané tématiky, řekla 

mu cíl svého rozhovoru a co od něj očekávám, vyţádala si jeho souhlas a posléze mu začala 

klást otázky, jeţ jsem měla předem připravené. [7] 

 

2.5.2 Dotazník 

 

Struktura forma dotazníku je tvořena souborem otázek, které jsou kladeny 

respondentům. Díky své flexibilitě je nejběţnějším nástrojem, který se při sbírání dat a 

informací pouţívá. Před pouţitím daného dotazníku je zapotřebí si jej pečlivě sestavit, 

připravit, vyzkoušet a odladit. Při přípravě dotazníků je důleţité, aby výzkumník pozorně volil 

otázky a jejich formu, slovní podobu a sled. Právě forma otázek můţe být  ta, která můţe 

ovlivnit respondentovy odpovědi. V dotazníku se rozlišují také otevřené a uzavřené otázky. 

Uzavřené otázky umoţňují odhalovat veškeré moţné odpovědi. Odpovědi je pak snadnější 

interpretovat a přenášet či zařazovat do vyhodnocovacích tabulek. Kdeţto otevřené otázky 
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umoţňují respondentům odpovídat na otázky vlastními slovy a často odhalí víc o tom, co si 

lidé myslí. 

Výhody dotazníku můţeme specifikovat a charakterizovat tím, ţe je relativně málo nákladný, 

umoţňuje vyzpovídat velký počet respondentů, vyţaduje poměrně málo času, není náročný na 

počet výzkumných pracovníků, dává moţnost respondentům rozmyslet si odpověď. 

Kdeţto nevýhody dotazníku spočívají v moţnosti nepochopení otázky, neúmyslného 

vynechání odpovědi na některou z otázek, úmyslné zkreslení odpovědi, nezájem, nechuť 

účastnit se výzkumu, omezenost ve výběru odpovědi. 

Zásady konstruování dotazníku: 

-mělo by být jasné o jaký problém či problematiku se jedná, získat konkrétní údaje o 

konkrétních věcech, mít dobrou znalost o prostředí sledovaného jevu, správnost a účelnost 

otázek. 

První etapa konstrukce dotazníku: 

- pilotáţ – jedná se o volné rozhovory prováděné v terénu s otázkami vztahujícími se k dané 

problematice 

- pretest – týká se ověřování dotazníku na malé skupině respondentů, jedná se o prvotní verzi 

dotazníku, kdy po pretestu  můţe dojít ještě k dalším úpravám ve struktuře dotazníku 

Co se týče obsahové části a stavby dotazníku, tak by se kaţdá otázka měla vztahovat 

k hlavnímu problému, kdy otázky by měly tvořit uzavřený celek, při čemţ  jednoduché otázky 

by se měly klást na začátku dotazníku. Díky tomu by mělo dojít k povzbuzení zájmu o danou 

problematiku. Dále je důleţitá také délka dotazníku, choulostivé otázky zařadit raději na 

konec dotazníku, správně stylizovat otázku, jasně a srozumitelně, vyhýbat se formulacím, 

které je moţno chápat dvojím způsobem. 

Typy otázek: 

- otevřené otázky, kdy dotazovaný odpovídá svými slovy, má moţnost vyjádřit se volně 

k danému problému. Potíţ je následně v tom, ţe zpracování odpovědi je náročné díky své 

„volnosti“ při odpovídání respondenta na dané otázky. Proto se musí provést následná 

kategorizace odpovědí. 

- uzavřené otázky vedou dotazovaného k určitému počtu odpovědí, ze kterých má moţnost si 

sám vybrat. 
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- polootevřené otázky mají vedle výčtu alternativ ještě jednu moţnost, a to „jinou odpověď“, 

kterou respondent můţe vyuţít v případě, ţe mu nevyhovuje ţádná z předem napsaných 

odpovědí. 

Typy uzavřených otázek: 

-dichotomické otázky dávají moţnost pouze dvou vzájemně se vylučujících odpovědí 

-polytomické otázky, jsou výběrové otázky, kdy respondent si můţe vybrat jednu 

z uváděných moţností 

-polytomické, výčtové otázky jsou ty, kde respondent má vybrat více neţ jednu z uváděných 

odpovědí 

-polytomické, stupnicové otázky spočívají v tom, ţe respondent vybírá několik odpovědí a 

následně je seřazuje do pořadí 

-filtrační otázky, jsou otázky typu: „odpověděli jste na předcházející otázku, kladně, pak…..“ 

-kontrolní otázky ověřují věrohodnost odpovědi dotazovaného [7] 

 

 Ve své práci jsem pro komparaci srovnávaných fitness-center v oblasti vybavenosti a 

poskytovaných sluţeb pouţila formu dotazníku, jehoţ struktura byla tvořena uzavřeným 

typem otázek polytomického charakteru, kdy respondenti měli na výběr ze tří moţných 

odpovědi, jeţ byly předem dané a vztahovaly se k hodnocení otázek, jejichţ obsahem byla 

hodnotící stupnice od 1 do 3, při čemţ stupeň 1 značil nejlepší moţnou odpověď, stupeň 2 

značil průměr respondentova hodnocení a 3 stupeň značil nejhorší moţné hodnocení otázek. 

Respondenti si směli vybrat jen tu nejvíce jim vyhovující odpověď podle skutečnosti a svých 

dojmů. Dotazováno bylo v kaţdém ze srovnávaných fitness-center 10 respondentů, při čemţ 

odpovědi, které jsem obdrţela neboli hodnotící stupnice v podobě čísel, pomocí kterých 

respondenti hodnotili otázky v dotaznících, jsem zprůměrovala a na základě těchto výsledků 

šetření jsem vytvořila tabulku, jeţ obsahuje výsledky, na něţ respondenti odpovídali 

v dotaznících, viz. Tab. 4.19. 

 

3. Organizační struktura ve sportu 

 

Obsahem této kapitoly bude hlavně specifikace organizační struktury a její nejrůznější 

typy organizací. Já osobně se vyloţeně zaměřím na nejpouţívanější dva typy organizačních 
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struktur fitness-center a jiných sportovních organizací, kterými jsou akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným a jen letmo se zmíním o občanských sdruţeních, která se 

vyskytují jen zběţně. Tyto typy organizačních struktur se také vyskytnou v mé praktické části, 

kdy jednotlivá fitcentra budu blíţe specifikovat. Struktura kaţdého ze zmiňovaných fitness-

center podléhá jiným podmínkám, a to ať uţ z hlediska podstaty či obsahu činností, na které 

se fitcentrum zaměřuje,na to jaká je náplň těchto činností, jaké mají priority a cíle 

k uspokojení potřeb zákazníka, a to vše provedu a zjistím na základě komparace těchto 

fitness-center.   

 

3.1 Organizační struktura 

 

Jednotlivé sportovní kluby mohou být zakládány pod typem organizační struktury 

občanského sdruţení, vyskytuje se jen v málokterých případech. Nejčastěji pouţívanou 

organizací v České republice jsou společnost  s ručením omezeným a akciová společnost, při 

čemţ jejich organizační struktura podléhá obchodnímu zákoníků. [5] 

. 

3.1.1 Společnost s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným podléhá obchodnímu zákoníku, kde musí dodrţovat 

předepsaná ustanovení a musí splňovat podmínky, jeţ jsou dané. Týká se to nejen samotné 

organizační struktury, ale také struktury orgánů ve společnosti, kterými jsou valná hromada, 

jednatelé a dozorčí rada. 

Nejvyšším orgánem společnosti je tedy valná hromada, mezi jejíţ hlavní činností patří 

odmítání jednání před vznikem společnosti, schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku 

a úhrada vzniklých ztrát, schvalování stanov, rozhodování o změnách ve společenské 

smlouvě, jmenování, odvolání, odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení 

společníka, rozhodování o zrušení společnosti. 

Statutárním orgánem můţe být jeden nebo více jednatelů. V případě, ţe je ve 

společnosti více jednatelů, je kaţdý z nich oprávněn jednat jménem společnosti a to 

samostatně. Mezi jejich hlavní činností paří zajištění řádného vedení předepsané evidence a 

účetnictví, musí vést seznam společníků a informovat společníky o záleţitostech společnosti. 
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Dozorčí rada má pravomoc nahlíţet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů, 

kontroluje v nich obsaţené údaje, musí dohlíţet na činnost jednatelů, přezkoumává roční 

účetní uzávěrku a také podává zprávy valné hromadě v termínu stanoveném společenskou 

smlouvou nebo jednou ročně. [5] 

 

Obr .3.1 – Organizační schéma společnosti s ručením omezeným [5] 

 

3.1.2 Akciová společnost 

 

Také organizační struktura akciové společnosti podléhá podmínkám a pravidlům, která 

jsou obsaţena v obchodním zákoníků, zvláště vyšší úrovně akciové společnosti jsou zpřísněné 

obchodním zákoníkem. 

Mezi hlavními orgány akciové společnosti patří valná hromada, dozorčí rada, 

představenstvo a vrcholový management. 
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Valná hromada u akciové společnosti vykonává funkce týkající se změny stanov, 

rozhodování o zvýšení a sníţení základního kapitálu, volí a odvolává členy představenstva, 

pokud stanovy neurčí, ţe je tomu jinak, volí a odvolává dozorčí radu a jiné orgány, které jsou 

určené stanovami, při čemţ výjimkou jsou členové dozorčí rady, schvaluje roční účetní 

uzávěrky, rozhoduje o rozdělení zisku a tantiém, o zrušení společnosti. [5] 

Dozorčí rada prosazuje všechny strategické záměry akcionářů a dohlíţí na činností  

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, můţe být chápaná také jako kontrolní 

orgán, jeţ to obchodní zákoník vymezuje. 

  Představenstvo působí jako statutární orgán v akciové společnosti, který společnosti 

řídí a jedná svým jménem. Pokud nejsou jednotlivé záleţitosti akciové společnosti vyhrazeny 

do působnosti valné hromady, rozhoduje o nich představenstvo. V obchodním zákoníků je 

vymezen jako řídící orgán. 

Do kompetence činností vrcholového managementu patří profesionální operativní 

řízení společnosti. Vymezení činnosti se formuje ke konkrétní povaze činnosti společnosti. [5] 
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Obr. 3.2 – Schéma organizační struktury akciové společnosti [5] 

 

3.1.3 Občanské sdruţení 

 

Organizační struktura občanského sdruţení podléhá dokumentu občanského sdruţení, 

které mají povahu stanov. Ve stanovách je obsaţena také organizační struktura, která je 

projednávána na úrovni orgánů klubu. Za tyto orgány povaţujeme valnou hromadu, 

prezidenta klubu, dozorčí radu klubu. Činnosti orgánů občanského sdruţení se principiálně 

liší od ostatních organizačních struktur společností. 

Valná hromada v organizaci občanského sdruţení vykonává mnoho činností, kterými 

jsou projednávání zpráv o činnosti a hospodaření klubu, o stavu klubového majetku, práv, 

závazků, zpráv dozorčí rady, schvalování rámcového nebo pevně stanoveného rozpočtu klubu 

pro následující období,stanovení výše jednorázového klubového příspěvku, výše ročního 

klubového příspěvku, schvalování podmínky smluvního členství, přijímání čestných členů 
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klubů, stanovuje volební období orgánů, volba členů výboru klubu,dozorčí rady, rozhodování 

o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních organizací,o změnách, 

úpravách a o doplnění stanov, o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, o zániku, 

rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu. 

Prezident klubu má za úkol svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu, také řídit  

zasedání výboru klubu, které by mělo probíhat alespoň jednou měsíčně, uzavírat a sjednávat 

písemné právní úkony a také pracovně právní vztahy. 

Výbor klubu je orgán, který se stará o přijímání rozhodnutí a usnáší se ve věcech, 

které nejsou v kompetenci valné hromady. Nebo pravomoc klubu můţe být vystiţena přímo 

ve stanovách. 

Dozorčí rada občanského sdruţení neboli revizoři mají povinnost a pravomoc 

kontrolovat účetní a finanční operace klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem 

klubu. Zprávy o provádění a vykonávání těchto činnosti občanského sdruţení jsou povinni 

podávat valné hromadě a výboru klubu. Také rozhodují o kvalitě právního, účetního a 

finančního dokladu. V případě zjištěných nedostatků navrhují nápravná opatření. [5] 
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Obr. 3.3 – Schéma organizační struktury Občanského sdružení [4] 

 

3.2 Finance ve sportu 

 

 Jako poslední kapitola bude věnována financím ve sportu. Budu se zaměřovat na 

zdroje financování jejich podnikatelské činnosti, jakým způsobem jednotlivá fitness-centra 

získávají finanční prostředky pro provozování své podnikatelské činnosti, jak s nimi 

hospodaří, jaká je návratnost investic, jaké jsou obraty, zda je jejich činnost  zisková nebo 

ztrátová,systém rozdělení zisku a pouţití zisku, popřípadě jak nakládají s vzniklou ztrátou. 

 

3.2.1 Příjmy ze vstupného 

Příjmy rozumíme všechny peníze, které jsme v daném období přijali (obdrţeli). [8] 
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 Jedná se o příjmy, které plynou z členských příspěvků, z prodeje vstupného, popřípadě 

z ediční činnosti, zda-li se na to některá ze sportovních organizací zaměřuje, jedná se tedy o 

prodej vlaječek, odznaků, plakátů apod. [] 

 

3.2.2 Příjmy z prodeje produktu 

 

 Tyto příjmy plynou z prodeje nabízených produktu a jednotlivých suplementu danou 

sportovní organizaci, které souvisí a jsou součástí dané podnikatelské činnosti, při čemţ si 

navíc upevňují a rozšiřují svou nabídku sluţeb. Umoţňují tak sportovcům poskytnout jak 

sportovní zázemí s posilovací technikou, příjemné prostředí,  tak i prostředky podporující 

sportovní činnost. [] 

 

3.2.3 Příjmy z prodeje sluţeb 

 

 Sluţby, které jednotlivá fitness-centra nabízejí, jsou různorodé. Mezi sluţby nabízené 

fitness-centry mohou patřit trenérské sluţby, sestavy jednotlivých jídelníčku, poradenské 

sluţby, diagnostické a lékařské sluţby, sluţby spojené se sportovní činnosti, ale také vedlejší 

sluţby, které se netýkají vyloţeně sportovního vyţití a sportovní činnosti, ale mají za úkol 

uspokojovat další poţadavky zákazníků a tím rozšiřovat své sluţby v rámci podnikání, mohou 

to být solární studia, sauny, vířivky nebo kompletní relaxační zóna. Ze všech jiţ zmíněných 

sluţeb či činnosti, které sportovní organizace nabízejí, plynou příjmy ze sluţeb. [] 

 

 Mezi zdroje příjmu mohou patřit reklamní činnosti, pronájmy, nájemní smlouvy, 

prodej občerstvení, hostinské sluţby, pořádaní kulturně-společenských akcí, ale také dotace 

jednotlivých krajů, rozpočet města nebo obce. [5] 
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4. Analýza a komparace sledovaných fitness-center 

 

4.1 Popis vybraných fitness-center v Ostravě 

 

V páté kapitole se budu blíţe a konkrétněji zabývat vybranými fitness-centry 

v Ostravě, které jsem si pro komparaci vybrala a provedu jejich analýzu. Kaţdé z vybraných 

fitness-center uvedu a představím, znázorním jejich hierarchii, provedu analýzu příjmu a 

výdajů, swot analýzy, povahy fitness-center, jejich úroveň vybavenosti a nabízených sluţeb 

včetně produktů. 

 

4.1.1 Fitness-centrum ESO 

 

Fitness-centrum ESO vzniklo v roce 2003 jako druh společnosti s ručením omezeným. 

Zaloţeno bylo bratry Jiřím a Pavlem Dziaky, kteří jsou zároveň majiteli i jednateli fitness-

centra. Fitness-centrum se nachází v komplexu OD Galeria na ulici B. Četyny 15 v Ostravě- 

Bělský les, kde se v druhém patře rozprostírá na ploše 300 m², z toho 250 m² představuje 

cvičební plocha posilovny a 50 m² sociální zázemí. 

Z větší části je posilovna obklopena a vybavena řadou posilovacích strojů značky 

Grün sport. Posilovací stroje byly pořizovány a financovány prostřednictvím leasingu, který 

trval 36 měsíců, dnes jsou stroje jiţ zaplaceny. Zbývající prostor posilovny zdobí spinningová 

kola, stepper a běţící trenaţér, jeţ slouţí k aerobní aktivitě cvičenců. Další z výbavy a sluţeb 

fitness-centra jsou dvě vertikální solária značky Tanzi XXL od polské firmy, které byly 

pořizovány za hotové peníze, ale aktivní a plně v provozu je jen jedno z nich. Vybudování 

zázemí, které zahrnuje bar, skříňky, šatny a prostor posilovny byly taktéţ financovány a 

pořizovány za hotové peníze. 

Plnohodnotnost fungování a zajištění chodů fitness-centra je uskutečňováno na 

základě stálé klientely, která byla schopná si během pár měsíců vybudovat přátelské domácí 

prostředí. Díky příjemnému rodinnému prostředí, milému personálu a malým výkyvům ve 

změnách ceníku sluţeb, se fitness-centrum rozšiřuje o další nové klienty s dlouhodobým 

zájmem navštěvovat fitness-centrum. 
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Dalším důvodem rozšiřování a stálosti klientely, je dobrá dopravní dostupnost ať uţ 

pro studenty, kteří převáţně dojíţdějí městskou hromadnou dopravou tak pro vlastníky 

osobních automobilů, kteří v převáţné většině dojíţdějí do fitness-centra, kde také ze zadní 

strany komplexu obchodního domu mají  moţnost  zaparkovat.  

OD Galeria, ve kterém se fitness-centrum nachází, byla postavena na nejlépe moţném 

místě, na kterém se dnes nachází řada dalších obchodních domů. Jedná se o frekventované 

místo, ulice, sídliště a také dobrou telekomunikační dostupnost. 

Zásadní změny ve fitness-centru přinesla ekonomická krize, kdy se viditelně změnila 

otevírací doba jak během týdne tak i o víkendu a to díky absenci klientů, kteří v určitých 

hodinách vynechávali návštěvu posilovny a plocha posilovny byla téměř prázdná. To 

způsobilo také výrazný pokles trţeb, které bylo nutné vyrovnat na úkor nepatrného zvýšení 

cen vstupů a nabízených produktů a sluţeb, ale zapříčinilo to také sníţenou návštěvnost 

veřejnosti do fitness-centra.  

 

4.1.2 Organizační struktura Fitness-centra ESO 

 

Oficiální organizační strukturu fitness-centra tvoří dva majitelé, kterými jsou Jiří a 

Pavel Dziakovi, jeţ jsou také jednateli a zaměstnanci fitness-centra. Dalším zaměstnancem 

fitness-centra je uklízečka. O účetnictví a daně se stará účetní firma, kterou si osobně najali 

majitelé fitness-centra. 

Na základě osobních důvodů majitelů a v důsledku změn, se hierarchie ve fitness-

centru změnila, ale zásadní změny nepřinesla. Vedení zůstalo nezměněno, jen zaměstnanci 

fitness-centra jsou v současnosti synové majitelů. 
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Obr. 4.1 – Organizační struktura Fitness-centra ESO 

 

4.1.3 Příjmy Fitness-centra ESO 

 

Jsou to  příjmy neboli finanční prostředky získané a plynoucí z prodeje členství, 

jednorázových vstupu a permanentek různých druhů, z prodeje sportovních doplňku a 

suplementu zdravé povahy a cvičebního charakteru, z příjmu prodaných sluţeb, kterými jsou 

trenérství, poradenství a určení poradenství. Velkou část příjmu Fitness-centra ESO tvoří také 

příjmy z provozu solárií, jeţ jsou nezbytnou finanční sumou fitness-centra. 
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4.1.4 Příjmy z členství a vstupu 

 

Příjmy z členství a vstupu jsou finanční prostředky získané z prodeje jednorázového 

vstupu do fitness-centra, permanentek různých druhů a to měsíčních, čtvrtletních, půlročních, 

ročních, bodových na 10 vstupů, 20 vstupů a 30 vstupů. 

 

Tab. 4.1 – Ceník vstupného Fitness-centra ESO 

 

Tab. 4.2 – Průměrná měsíční tržba z členství a vstupů 

Členství a vstupy-průměrná měsíční trţba 

Vstupy  28 040 Kč 

Permanentky  52 840 Kč 

Celkem  80 880 Kč 

 

 

4.1.5 Příjmy ze sluţeb 

 

Jedná se o příjmy, které plynou z prodeje sluţeb, poskytované prostřednictvím fitness-

centra a jeho majiteli, do jejichţ kompetence spadá také trenérská a poradenská sluţba, dále 

péče o klienty či cvičence. Přednostmi jsou hlavně potřeby a zájmy klienta, který do fitness-

centra přijde s určitou představou a vizí, jeţ by měla vést k uspokojení jeho potřeb. Za 

přítomnosti kvalifikovaných trenérů, odborného dozoru a péče nad cvičencem je moţné této 

myšlenky, potřeby či přání docílit nebo se alespoň k ní přiblíţit. Velkou část příjmu ze sluţeb 

tvoří finanční prostředky získané ze solárii, která jsou součásti zázemí fitness-centra a také 

Ceník vstupného Fitness-centra ESO 

 Dospělí Studenti 

Jednorázové vstupné 70 Kč 65 Kč 

Měsíční permanentka 880 Kč 810 Kč 

Čtvrtletní permanentka 2440 Kč 2 260 Kč 

Půlroční permanentka 3 820 Kč 3 280 Kč 

Roční permanentka 6 590 Kč 5 590 Kč 

 

B-10 (10 vstupů) 630 Kč 590 Kč 

B-20 (20 vstupů) 1 210 Kč 1 120 Kč 

B-30 (30 vstupů) 1 750 Kč 1 620 Kč 
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jeho majetkem. Provozování solárii patří mezi velmi oblíbenou sluţbu poskytovanou fitness-

centrem, slouţící k uspokojení potřeb široké veřejnosti, která v hojném počtu solária 

navštěvuje. V současnosti plně funguje a je aktivní pouze jedno solárium. 

 

Tab. 4.3 – Ceník solária 

Solárium 

1 minuta 10 Kč 

Permanentka na 55 min. 500 Kč 

Permanentka na 100 min. 800 Kč 

Permanentka na 200 min. 1 400 Kč 

Permanentka na 300 min. 1 800 Kč 

 

Tab. 4.4 – Průměrná měsíční tržba za služby ze solárií 

Solárium-průměrná měsíční trţba 

 

Permanentky 9 300 Kč 

Hotovost 26 930 Kč 

Celkem 36 230 Kč 

 

Tab. 4.5 – Ceník trenérských služeb 

Trenérské sluţby 

1 lekce s kvalifikovaným trenérém 100 Kč 

Sestavení jídelníčku 250 Kč 

Poradenství a diagnostika 250 Kč 

 

 

Tab. 4.6 – Průměrná měsíční tržba za trenérské služby 

Trenérské sluţby-průměrná měsíční trţba 

Sestavení jídelníčku 2 500 Kč 

Cvičební lekce s trenérem 12 000 Kč 

Poradenství a diagnostika 2500 Kč 

Celkem 17 000 Kč 

 

4.1.6 Příjmy z prodeje sportovních doplňků, produktů a suplementů 

 

Vztahuje se to hlavně na příjmy získané z přímého prodeje sportovních doplňků, 

produktů a suplementu během provozní otevírací doby fitness-centra a to za přítomnosti 

stálých klientů. Ti jsou obsluhování za fitness barem, kde jim jsou k dispozici kvalifikovaní 
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zaměstnanci fitness-centra, jeţ poskytují stálým cvičencům a novým klientům plnou 

pozornost a péči, odpovědi na jednotlivé otázky vztahující se k poţívání jednotlivých 

sportovních doplňků.  Během tréninku si klienti nejčastěji z barového pultu vybírají nápoje 

k doplnění tekutin a to energetického charakteru, iontové nápoje, různé druhy dţusů a čajů a 

také šumivé vitamíny na posílení imunitního systému a různé doplňky a suplementy, které 

slouţí k lepší stimulaci svalů při těţkém tréninku, ochraně svalové hmoty,  rychlejšímu 

zahřátí organismu a jeho prokrvení, efektivnějšímu spalování tuků, k nabírání svalové hmoty 

atd. Po tréninku jsou oblíbenými produkty sacharidové koktejly, které mají v co nejkratším 

čase doplnit chybějící cukry a proteinové koktejly, které slouţí jako náhraţka masa neboli 

čisté bílkoviny, kdy po tréninku je nejlepší formou doplnění proteinu na výţivu a ochranu 

svalové hmoty, také aminokyseliny aj. Některé ze sportovních suplementů a doplňků je 

moţné si odkoupit k osobní spotřebě, aniţ by cvičenec musel při kaţdém tréninku a návštěvě 

tyto produkty kusově kupovat. Ve fitness-centru je moţné si také koupit pásy na cvičení, 

fitness rukavice a trička s potiskem.  Pro sportovní výţivu, doplňky a suplementy si se 

zájmem chodí kupovat do fitness-centra také široká veřejnost, aniţ by fyzicky fitness-centrum 

navštěvovala. Při nakupování jednotlivých sportovních produktů si klienti nechávají poradit 

od fitness-instruktoru a následně odchází s nákupem daného produktu spokojení. Fitness-

centrum odebírá od dvou přímých dodavatelů a to doplňky dvou nejznámějších značek, jimiţ 

jsou Nutrend a Aminostar. 

 

Tab. 4.7 – Průměrná měsíční tržba a zisk z prodeje sportovních doplňků 

 Průměrná měsíční trţba Průměrný měsíční zisk 

Prodej na baru 41 560 Kč 21 780 Kč 

Prodej doplňku 6 720 Kč 1 680 Kč 

Celkem 48 280 Kč 23 460 Kč 

 

 

 

4.1.7 Výdaje Fitness-centra ESO 

 

Je to souhrn finančních prostředků, které jsou výhradně vynaloţené na pokrytí nákladů 

fitness-centra, slouţící k jeho provozuschopné činnosti. Finanční prostředky slouţící k pokrytí 

a zaplacení nákladů jsou výhradně čerpány z pokladny fitness-centra, a to z čistého zisku, 

který dále slouţí k podnikání, zaplacení právě zmíněných nákladů, zaplacení mezd 
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zaměstnanců, účetní firmy, nákupu nových strojů jako výměnou za ty staré a opotřebované, 

popřípadě je část vyuţita k opravám, údrţbě a inovaci sociálního zázemí, šaten a fitness-baru. 

Další poloţkou výdajů fitness-centra jsou výdaje na provoz fitness-centra, výdaje na 

nájem, energii, pitnou vodu, osvětlení, nákup sportovních doplňků a suplementu, ochranku, 

údrţbu a úklid fitness-centra. 

Kaţdé 3 měsíce bývají měněny, dle hygienických norem, solární trubice do solária, 

které pak udrţují solárium plně aktivní a funkční a tím si také zajišťují stálou a širokou 

klientelu. 

Nemalá částka je tedy vynakládána kaţdé tři měsíce, kdy ţivotnost solárních trubic byla 

vyčerpána, na nové solární trubice. 

 

Tab. 4.8 – Průměrné měsíční náklady a průměrné měsíční výdaje 

 

Průměrné měsíční 

náklady 

Průměrné měsíční 

výdaje 

Měsíční nájem 

(vč.energie,osvětlení,pitné 

vody, ochranky) 

50 000 Kč 

Provoz fitness-centra 1 000 Kč 

Nákup sportovních 

doplňku a suplementu 
23 400 Kč 

Mzda-zaměstnanci 28 000 Kč 

Mzda-účetní firma 3 000 Kč 

Úklid fitness-centra 4 000 Kč 

Trubice do solária  

(přepočet nákladu na 1 

měsíc) 

20 000 Kč 

Celkem 129 400 Kč 

 

 

 

4.1.8 Top fitness-centrum the first club  

 

Top fitness-centrum the first club nebo jinak veřejnosti oblíbené názvosloví Fitness-

centrum Futurum vzniklo v měsíci září roku 2007. Top fitness Futurum bylo zaloţeno jedním 

majitelem, jehoţ organizační strukturou je společnost s ručením omezeným. Top fitness 

Futurum se nachází v části obchodní zóny a komplexu obchodního domu Futurum na 
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Várenské ulici v Mariánských Horách, kde se rozprostírá na celkové ploše 750 m² . Jelikoţ je 

fitness-centrum napsáno na firmu, která jiţ existovala, není majitelem fyzická osoba. 

Fitness-centrum Futurum nabízí posilovnu obrovských rozměrů, která je bohatě 

vybavena robustními posilovacími stroji značky Grün sport Deluxe. Ve fitness-centru v rámci 

posilovny se nachází také rozsáhlá kardio zóna od firmy Life Fitness, která se rozprostírá 

v nemalé části posilovny, dále také power platy aj. Kromě posilovny a kardio zóny fitness-

centrum nabízí moderní horizontální solária značky UWE Lotus, sluţby osobního trenéra, 

výţivové poradenství, sportovní bar s wi-fi připojením k internetu, zabezpečené prostory 

šaten, nové technologie a biomechaniku a moţnost parkování v areálu. Fitness-centrum 

Futurum se můţe pochlubit také tím, ţe prostor klubu je plně klimatizován. 

Prvotní investice a financování fitness-centra se pohybuje v nemalých částkách.  

Fitness-centrum Futurum bylo vybudováno z velké haly, na jehoţ výstavbu byl pouţit 

základní kapitál, který činil 15 milionu korun. Z toho částka ve výši 5milionu korun byla 

pouţita na vybudování zázemí, 8 milionu korun se investovalo do vybavení a ve výši 2 

milionu korun byl nakoupen software a vybavení fitness baru. Kardio stroje, power platy a 

posilovací stroje byly pořízeny na leasing, solária a vybudování zázemí byly realizované za 

hotové peníze. Prvotní investice ve výši 5milionu korun byla čerpána z vlastní kapsy a to 

hlavně na zázemí. 

Fitness-centrum Futurum je schopno kapacitně pojmout aţ 1500 členů neboli 

nadšených sportovců. V současnosti se počet členů, pravidelně navštěvujících fitness-

centrum, pohybuje někde kolem poloviny návštěvnosti čili asi v počtu 750členů. Díky svému 

monopolnímu postavení a téměř nulové konkurenceschopnosti na Severní Moravě, je fitness-

centrum také charakteristické svými zřetelnými odchylkami v cenách oproti ostatním 

„malým“ fitness-center, jeţ se v Ostravě nachází v hojném počtu. Vysoké ceny, jeţ plně 

charakterizují a ve skutečnosti odpovídají tomu, co fitness-centrum nabízí, nelákají kaţdého 

zastánce fitness či kulturistiky a ani neumoţňují určitým skupinám z široké veřejnosti si 

takový luxus dovolit. Na úkor toho není pak moţné získat tolik členů, kolik by si majitel přál. 

Na toto pak majitel reaguje impulsem, který je propagačního a reklamního charakteru. Pro 

reklamy pouţívá velké reklamní billboardy, jeţ se nachází na nejfrekventovanějších místech 

v Ostravě, která například jsou frekventované komunikace, velká parkoviště u obchodních 

domů a také centrum Ostravy. Některá forma reklamy bývá uskutečňována různými letáčky, 

na nichţ se v převáţné části objevují zpravidla různé akce nabízené a hrazené fitness-centrem, 
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jeţ mohou být vstupy do posilovny zdarma, neplacené lekce s trenérem aj. Častým a 

efektivním prostředkem pro nejrychlejší šíření reklamy, které fitness-centrum vyuţívá je 

ostravská stanice rádia Helax. 

Vzhledem k místu, kde bylo vybudováno největší fitness-centrum na Severní Moravě, 

má pro širokou veřejnost perfektní dopravní dostupnost a to ať uţ je uskutečňována 

městskými dopravními prostředky nebo vlastními dopravními prostředky. Velkou výhodou je 

také umístění fitness-centra v rámci komplexu obchodního centra Futurum, kde se denně 

sjíţdí stovky obyvatel ţijících v Ostravě. 

Také Top fitness-centrum the first club zasáhla ekonomická krize, která se odrazila na 

sníţené návštěvnosti fitness-centra, na nepatrných změnách v cenách, ale co se týče otevírací 

doby, tak ta zůstala nezměněna a je téměř bezkonkurenční. Klientela, jeţ fitness-centrum 

regulerně navštěvuje, je zpravidla stálá s občasným impulsem a oţivením nově příchozích 

členů či nové skupiny cvičenců. 

 

4.1.9 Organizační struktura Top fitness-centra the first club 

 

 Hierarchie Fitness-centra Futurum je daleko rozsáhlejší neţ u Fitness-centra ESO, 

hovoří to uţ o rozloze, velikosti, daleko obsáhlejší vybavenosti a široké nabídky sluţeb 

fitness-centra. 

Jak uţ jsem se jiţ zmínila v předešlé kapitole, fitness-centrum je napsáno na firmu, která jiţ 

existovala, takţe majitelem není fyzická osoba. Majitel je jeden, který je rovněţ jednatelem 

společnosti, po něm následuje manaţer a vedoucí. Fitness-centrum zaměstnává tři 

zaměstnance, tři brigádníky, kteří se střídají na směnách a tři uklízečky. 
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Obr. 4.2 – Organizační struktura Top fitness-centra the first club  

 

4.1.10 Příjmy Top fitness-centra the first club 

 

Jsou to  příjmy, které fitness-centru plynou z prodeje ročního členství, jednorázových 

vstupů, permanentek, jeţ je pouze měsíční. U příjmu ze sluţeb se to týká hlavně diagnostiky 

na stroji, trenérských sluţeb a poradenství, které doplňuje malá část příjmu z provozu solárií. 
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Další část příjmu je tvořena z prodeje sportovních doplňku, suplementu a produktu, kterými 

hlavně jsou a mezi sportovci patří k oblíbeným, proteinové koktejly a proteinové tyčinky. 

V současnosti je konzumuje asi polovina návštěvníku Fitness-centra Futurum. 

 

4.1.11 Příjmy z členství a vstupu 

 

Tento balíček příjmu je naplňován hlavně prodanými jednorázovými vstupy do 

Fitness-centra Futurum, ročním členstvím, které se blíţí k polovině návštěvníku a také 

měsíčními permanentkami. 

 Následující tabulky ukazují jednak ceny fitness-centra za permanentky a vstupy a 

následovně tabulku, ve které jsou jednotlivě znázorněné měsíční průměrné trţby  za prodej 

vstupů, měsíčních permanentek, ročního členství a jejich celková suma za  měsíc. 

Tab. 4.9 – Ceník vstupného do Fitness-centra Futurum 

 

Ceník vstupného do Fitness-centra Futurum 

Jednorázový vstup 199 Kč 

Členství na rok 990 Kč x 12 měsíců 

Měsíční permanentka 1 490 Kč 

 

Tab. 4.10 – Průměrná měsíční tržba z prodeje vstupů a členství 

Členství a vstupy – průměrná měsíční trţba 

Vstupy 7450 

Měsíční permanentky 74 500 Kč 

Roční členství 643 500 Kč 

Celkem 725 450 Kč 

 

 

4.1.12 Příjmy ze sluţeb 

 

Mezi klienty Fitness-centra Futurum, bývají velmi oblíbenými také trenérské sluţby, 

angaţovanost a péče o nové klienty včetně poradenství a určení diagnostiky, to vše spadá do 

kompetence fitness-centra a je schopno tyto sluţby nabídnout a uskutečnit prostřednictvím 

kvalifikovaných trenéru, jeţ s fitness-centrem plně a ochotně spolupracují. Zaměstnanci, kteří 

pracují pro Fitness-centrum Futurum, kterými jsou kvalifikovaní trenéři, jsou externími 

pracovníky, jeţ ze svých sluţeb, které poskytují svým klientům musí a jsou povinní odvádět 

část svých výdělku majiteli fitness-centra a to z důvodu umoţnění pracovního místa, zázemí a 
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pohybu na celé ploše fitness-centra. Sluţby se týkají hlavně poradenství v dané problematické 

oblasti, kterou mohou být sestavení správného jídelníčku, trénování, správné technické 

provedení cviků a jejich sestav, určení diagnostiky jednotlivých cvičenců, diagnostika na 

stroji a péče o klienty po dobu a během tréninku či cvičení a to ze strany trenéra. Doplňující 

sluţby tvoří provozování solárií, jenţ v současné době neplní funkci, pro kterou byla pořízena 

a tudíţ z nich neplynou ţádné finanční prostředky, které by zajišťovaly zisk. 

 

Tab. 4.11 – Ceník služeb za solárium 

Solárium 

1 minuta 10 Kč 

Permanentka na 100 min 900 Kč 

Permanentka na 150 min. 1 300 Kč 

Permanentka na 200 min. 1 800Kč 

Permanentka na 250 min. 2300 Kč 

 

Tab. 4.12 – Průměrná měsíční tržba z prodeje služeb solária 

Solárium-průměrná měsíční trţba 

 

Permanentky 0 Kč 

Hotovost 0 Kč 

Celkem 0 Kč 

 

Tab. 4.13  – Ceník trenérských služeb 

Trenérské sluţby 

1 lekce s kvalifikovaným trenérém 250 Kč 

Poradenství a diagnostika na stroji 500 Kč 

 

Tab. 4.14 – Průměrná měsíční tržba za trenérské služby 

Trenérské sluţby-průměrná měsíční trţba 

Cvičební lekce s trenérem 20 000 Kč 

Poradenství a diagnostika 5000 Kč 

Celkem 25 000 Kč 

 

 

4.1.13 Příjmy z prodeje sportovních doplňku, produktu a suplementu 

 

Jako další důleţitou sloţkou příjmu Fitness-centra Futurum je také přímý prodej 

sportovních doplňku, jeţ se prodávají přímo na baru při vchodu do komplexu fitness-centra a 
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také v místě, kde se rozprostírá celá plocha posilovny. Nabídka sportovních doplňku má 

široké obzory. Týká se především různých energetických nápojů, iontových nápojů, nápojů 

s vitamíny, ovocných nápojů, nápojů, které obsahují spalovací extrakty a různé druhy čajů a 

dţusů. Další oblíbenou skupinou jsou různé suplementy a doplňky, jeţ cvičencům umoţňují 

rychlejší zahřátí organismu, stimulaci svalů, rychlou a kvalitní práci svalů, ochranu svalů, 

nárůst svalové hmoty a doplňky působící proti únavě svalů. Mezi ţenami oblíbené sportovní 

doplňky je také skupina různých druhů spalovačů, které plní funkci efektivního a šetrného 

spalování tuků. Další oblíbenou skupinou jsou doplňky, které se uţívají po tréninku, jsou to 

různé druhy a příchuti proteinu, sacharidových koktejlu a pro doplnění energie řada 

proteinových a sacharidových tyčinek. Z komplexního hlediska fitness-centra se v současnosti 

ţádné doplňky neprodávají, jen jejich malá část a to právě namíchané koktejly s přímou 

konzumaci v posilovně u baru a tyčinky. Fitness-centrum Futurum má výhradního dodavatele 

jiţ zmíněných sportovních produktu, doplňku a suplementu a to jen od  značek Nutrend a 

Coca cola company.  

 

Tab. 4.15 – Průměrná měsíční tržba a zisk z prodeje sportovních doplňků 

 Průměrná měsíční trţba Průměrný měsíční zisk 

Prodej na baru (jen 

proteiny+tyčinky) 
24 375 Kč 12 187 Kč 

Prodej doplňku          0 Kč          0 Kč 

Celkem 24 375 Kč 12 187 Kč 

 

 

4.1.14 Výdaje Top fitness-centra the first club 
 

 

Výdaje patří k nejméně oblíbeným poloţkám fitness-centra a všech podnikatelů.Je to 

suma peněţních prostředků, která je vynakládána na pokrytí a zaplacení nákladu souvisejících 

s provozováním fitness-centra. Výdaje, které slouţí k úhradě vzniklých nákladů během 

provozování fitness-centra, jsou získávány a čerpány z vlastní pokladny, tyto finanční 

prostředky jsou čerpány ze vzniklého zisku, který se utvořil na základě veškerého prodeje 

vstupu, sluţeb, produktu a jiných, v rámci fitness-centra. Největší nákladovou poloţkou 

fitness-centra je platba nájemného s nímţ souvisí další platby jako jsou energie, voda, topení a 

další sluţby. Další nákladovou poloţkou jsou mzdy zaměstnanců včetně uklízeček. Zbývající 

část výdajů je tvořena nakupováním nových posilovacích strojů a aerobních trenaţeru, dále je 



 

 

 

43 

tvořena také opravami, údrţbou a inovaci jednotlivých posilovacích strojů, modernizaci záze,í 

a dokupování vybavení do posilovny. 

K dalším výdajům fitness-centra patří také pravidelné měnění solárních trubic do 

solárií, jeţ bývají měněny zpravidla jednou za tři měsíce. Výměna bývá prováděna 

v závislosti na době ţivotnosti trubic, která bývá dána počtem minut, jeţ jsou určené ke 

svítivosti či opalování v soláriích. V Top fitness-centru the firts club nejsou solária vůbec 

v provozu, hlavním důvodem je neaktivita, negativní postoj a nezájem široké veřejnosti, čili 

ani nevydělávají a neudělají ţádnou trţbu ani zisk. 

 

Tab. 4.16 – Průměrné měsíční náklady a průměrné měsíční výdaje 

Průměrné měsíční 

náklady 

Průměrné měsíční 

výdaje 

Měsíční nájem 

(vč.energie,osvětlení,pitné 

vody+sluţby) 

300 000 Kč 

Provoz fitness-centra 5 000 Kč 

Nákup sportovních 

doplňku a suplementu 
20 000 Kč 

Mzda - zaměstnanci 60 000 Kč 

Úklid fitness-centra (firma) 25 000 Kč 

Trubice do solárií 

(přepočet nákladu na 1 

měsíc) 

40 000 Kč 

Celkem 450 000 Kč 

 

 

4.2 Analýza a komparace Fitness-centra ESO a Top fitness-centra the first      

      club z hlediska  příjmu a výdajů 

 
V následující kapitole se zaměřím na komparaci vybraných fitness-center, při čemţ 

budu klást důraz na grafické znázornění rozdílu mezi příjmy a výdaji u srovnávaných fitness-

center. Komparace se bude vztahovat hlavně k jednotlivým druhům příjmu a výdajů, jeţ daná 

fitness-centra vykazují v měsíčních průměrech. Při srovnávaní pouţiji koláčový a sloupcový 

typ grafu, který bude ve dvoubarevném provedení. 
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4.2.1 Srovnání průměrných měsíčních příjmu z prodeje vstupného Fitness-centra  

         ESO  a Top fitness-centra the first club 

 

V grafu jsem znázornila průměrné měsíční příjmy z prodeje vstupného srovnávaných 

fitness-center. Z grafu je zřejmé, ţe Top fitness-centrum the first club, kterému náleţí ţlutě 

zbarvená část v grafu, má honosnější příjmy z prodeje vstupného neţ příjmy Fitness-centra 

ESO, které jsou téměř 7x niţší. Vzhledem k ploše, na které se Top fitness-centrum the first of 

club rozléhá, musí být přizpůsobené také ceny, které odpovídají luxusu a komfortu, jeţ 

fitness-centrum nabízí a poskytuje. Díky nynější aktivní návštěvnosti, která činí měsíčně 

v průměru kolem 750ti členů je moţné dosahovat takovýchto příjmu pravidelně kaţdý měsíc. 

Část grafu, jeţ je modře zbarvená, vykazuje příjmy z prodeje vstupného Fitness-centra ESO. 

Zaměřím-li se na srovnání příjmu u obou fitness-center, zjišťuji, ţe Top fitness-centrum the 

first club realizuje obrovský obnos finančních prostředků, plynoucích z prodeje vstupného, 

zatímco Fitness-centrum ESO realizuje 7x niţší příjmy z prodeje vstupného. Značný rozdíl 

v příjmech způsobují odlišné ceny vstupu Fitness-centra ESO vztahujících se k ploše na níţ se 

fitness-centrum rozléhá a která je téměř o větší polovinu menší neţ plocha Top fitness the first 

of club, rozdíl v příjmech souvisí také s náklady, které jsou o dost niţší neţ u Top fitness-

centra the first club a tím pádem není nutné zavádět vysoké ceny vstupného. Jsem 

přesvědčena o tom, ţe při vyšší návštěvnosti Fitness-centra ESO, je moţné dosáhnout zcela 

jiných výsledku, které se také odrazí na příjmech plynoucích z prodeje vstupného. Myslím si, 

ţe svůj podíl na niţších příjmech z prodeje vstupného má také ve své reţii ekonomická krize, 

která je důsledkem poklesu návštěvnosti ve Fitness-centru ESO. 
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80 880 Kč

725 450 Kč

Příjmy z prodeje
vstupného Fitness-
centra ESO

Příjmy z prodeje
vstupného Top
fitness-centra the first
club

 
 

Obr. 4.3 – Srovnání průměrných měsíčních příjmu z prodeje vstupného Fitness-centra ESO a 

Top fitness-centra the first club 

 

4.2.2 Srovnání průměrných měsíčních příjmu z prodeje sluţeb Fitness-centra  

         ESO a Top fitness-centra the first club 

 

Rozdíl v příjmech plynoucích z prodeje sluţeb, jeţ je znázorněný v následujícím 

grafu, se výrazně liší od předešlého grafu, jeţ znázorňoval příjmy z prodeje vstupného. Graf 

je charakterizován opět dvojím provedením barev, kdy modrá barva značí příjmy z prodeje 

sluţeb Fitness-centra ESO a ţlutá barva zobrazuje příjmy z prodeje sluţeb Top fitness-centra 

the first club. Natoţ, ţe se od sebe srovnávána fitness-centra výrazně odlišují svou velikostí, 

plochou, polohou, nabízenými sluţbami, cenami a mnoţstvím klientů, jsou příjmy plynoucí 

z prodeje sluţeb u Top fitness-centra the first club zanedbatelné, čili na téměř mrtvém bodě. A 

to i přesto, ţe jeho postavení má charakter monopolu. Hlavním důvodem nízkých příjmu 

z prodeje sluţeb u Top fitness-centra the first club je negativní postoj a nezájem klientu o 

solária, která jsou součásti komplexu fitness-centra a nabízených sluţeb. Solária v současné 

době neplní svou funkci, pro kterou byla pořízena a tudíţ z nich plyne nulový zisk čili ţádný 

příjem není vytvářen. Dalším důvodem, který ovlivňuje nízké příjmy z prodeje sluţeb v Top 

fitness-centru the first club, je zaměstnávaní externích pracovníků neboli trenérů, kteří se 
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v rámci tréninku věnují svým klientům a ti jim platí tréninkové lekce dle sazeb, jeţ má kaţdý 

trenér individuální. Na základě poskytnutí pracovního místa,pracovní plochy, prostoru a 

zázemí, jsou externisté povinni odvádět patřičnou část svého výdělku majiteli fitness-centra, 

která nabývá hodnoty a statusu platby nájmu či moţnosti pohybu ve fitness-centru. Z příjmu 

plynoucích z prodeje sluţeb má v tomto případě výhradní a prioritní postavení Fitness-

centrum ESO, jehoţ příjmy z prodeje sluţeb jsou 2x větší neţ u Top fitness-centra the first 

club. 

53 230 Kč

25 000 Kč Příjmy z prodeje služeb
Fitness-centra ESO

Příjmy z prodeje Top
fitness-centra the first 
club

 

Obr. 4.4 – Srovnání průměrných měsíčních příjmu z prodeje služeb Fitness-centra ESO a Top 

fitness-centra the first club 

 

4.2.3 Srovnání průměrných měsíčních příjmu z prodeje sportovních doplňku a  

         suplementu Fitness-centra ESO a Top fitness-centra the first club 

 

Graf, který znázorňuje rozdíl v příjmech z prodeje sportovních doplňku a suplementu 

srovnávaných fitness-center, se příliš neliší od předcházejícího grafu. Modrá plocha v grafu 

představuje příjmy z prodeje sportovních doplňku a suplementu Fitness-centra ESO a ţluté 

značení v grafu patří příjmům z prodeje sportovních doplňku a suplementu Top fitness-centra 

the first club. Rozdíl v příjmech srovnávaných fitness-center je opět poměrně velký. 

Vzhledem k velkosti a tudíţ i vysoké kapacitě Top fitness-centra the first club jsou příjmy 
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z prodeje sportovních doplňku v poměru k příjmům z prodeje stejného sortimentu u Fitness-

centra ESO, příliš nízké ač neplnící dané předpoklady prodeje sportovního sortimentu. Nízké 

příjmy z prodeje sportovních doplňku jsou způsobené nezájmem klientů o dané produkty 

nabízené ve fitness-centru, špatným postojem k těmto produktům a nízkou konzumaci 

nabízeného sortimentu.Výhradní vedoucí postavení v příjmech z prodeje sportovních doplňku 

nese opět Fitness-centrum ESO, kde poţívání a nakupování sportovních doplňku je mezi 

klienty Fitness-centra ESO velmi oblíbenou a pravidelnou činností. Díky vysoké prodejnosti 

sportovních produktů a zájmu ze strany klientů o tyto produkty, má Fitness-centrum ESO 

v poměru ke své velikosti a moţné kapacitě cvičenců, docela vysoké příjmy z prodeje 

sportovních doplňku a suplementu. Příjmy u Fitness-centra ESO, činí 2x větší výdělek 

z prodeje sportovních produktů a suplementu neţ u Top fitness-centra the first of club. 

23 460 Kč

12 187 Kč

Příjmy z prodeje
sportovních doplňku a
suplementu Fitness-
centra ESO

Příjmy z prodeje
sportovních doplňku a
suplementu Top
fitness-centra the first 
club

 

Obr. 4.5 – Srovnání průměrných měsíčních příjmů z prodeje sportovních doplňku a 

suplementu Fitness-centra ESO a Top fitness-centra the first club 

 

4.2.4 Srovnání průměrných měsíčních výdajů Fitness-centra ESO a Top fitness-  

         centra the first club 

  

Rozdíl v průměrných měsíčních výdajích u obou fitness-center, jeţ nám graf ukazuje, 

je značně odlišný. Graf je tvořen dvěma barvami, při čemţ modrá barva značí průměrné 

měsíční výdaje Fitness-centra ESO a ţlutá barva znázorňuje průměrné měsíční výdaje Top 
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fitness-centra the first club. Je zřejmé, ţe vzhledem k velké rozloze plochy, na níţ se Top 

fitness-centrum the first club rozprostírá, budou s provozováním celého komplexu fitness-

centra spojené také náklady, které se pohybují v nemalých částkách. Kdeţto Fitness-centrum 

ESO, které zaujímá jedno malebné místečko a o dost menší plochu v obchodním domě 

Galeria, neţ má Fitness-centrum Futurm, má na svůj provoz spojený s dalšími náklady 

v poměru k celému fitness-centru docela přiměřené náklady. Ve vztahu k Fitness-centru 

Futurum je rozdíl mezi částkou, jeţ je pouţita na výdaje 3x větší neţ u průměrných měsíčních 

výdajů Fitness-centra ESO. V poměrech k sami sobě jsou výdaje u obou fitness-center téměř 

přiměřené. 

 

129 400 Kč

450 000 Kč

Průměrné měsíční
výdaje Fitness-centra
ESO

Průměrné měsíční
výdaje Top fitness-
centra the first of club

 

Obr. 4.6 – Srovnání průměrných měsíčních výdajů Fitness-centra ESO a Top fitness-centra 

the first club 

 

4.2.5 Grafické znázornění a srovnání průměrných měsíčních příjmů a výdajů  

          Fitness-centra ESO 

 

V nynějším grafu jsem znázornila vztah mezi průměrnými měsíčními příjmy a výdaji 

Fitness-centra ESO. Jak nám graf sám ukazuje Fitness-centrum ESO vykazuje větší příjmy, 

jeţ jsou značeny modrou barvou, neţ výdaje, kterým patří barva ţlutá. I přesto, ţe rozdíl mezi 
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průměrnými měsíčními příjmy a výdaji není příliš velký, fitness-centrum se nedostalo do 

ztráty, ale dosahuje zisku. Na své poměry vykazuje fitness-centrum zcela přiměřený zisk. 

157 570 Kč

129 400 Kč

Průměrné měsíční
příjmy Fitness-centra
ESO

Průměrné měsíční
výdaje Fitness-centra
ESO

 
Obr. 4.7 – Grafické znázornění a srovnání průměrných měsíčních příjmů a výdajů Fitness-

centra ESO 

 

4.2.6 Grafické znázornění a srovnání celkových průměrných měsíčních výdajů a  

         příjmů Top fitness-centra the first club 

 

V souvislosti s předešlým grafem jsem stejným způsobem jako u Fitness-centra ESO 

znázornila vztah mezi průměrnými měsíčními příjmy a výdaji u Top fitness-centra the first of 

club. Ze znázorněného grafu zjišťuji, ţe rozdíl mezi průměrnými měsíčními příjmy a výdaji, 

jsou taktéţ ve stejné fázi jako Fitness-centrum ESO. Příjmy značené modrou barvou, 

viditelným způsobem zasahují do ţluté části grafu, které patří výdajům. Z toho je patrné, ţe 

příjmy jsou vyšší neţ výdaje a Top fitness-centrum the first club se nachází v ziskové pozici, 

čili do ztráty se vůbec nedostalo. Zisk, jeţ fitness-centrum vykazuje, je v podstatě  přiměřený 

k poměrům celého fitness-centra. 
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737 637 Kč

450 000 Kč
Průměrné měsíční
příjmy Top fitness-
centra the first of club

Průměrné měsíční
výdaje Top fitness-
centra the first  club

 
Obr. 4.8 – Grafické znázornění a srovnání průměrných měsíčních příjmů a výdajů Top 

fitness-centra the first 

 

4.2.7 Grafické znázornění a srovnání rozdílů v průměrných měsíčních příjmech a  

         výdajích srovnávaných fitness-center 

 

 Pro srovnání rozdílů v průměrných měsíčních příjmech a výdajích Top fitness-centra 

the first club a Fitness-centra ESO jsem zvolila sloupcový graf, na kterém jsou patřičné 

rozdíly zřetelně vidět. Příjmy a výdaje Fitness-centra ESO jsou zaznamenány na ţlutých 

sloupcích a příjmy a výdaje Top fitness-centra the first of club charakterizují sloupce modré. 

Grafem jsem v podstatě plošně a vertikálně zobrazila a shrnula rozdíly v příjmech a výdajích 

srovnávaných fitness-center. Rozdíly jsou viditelné. Fitness-centrum ESO se pohybuje jak 

příjmech tak výdajích do poloţky 200 000,-, zato Top fitness-centrum the first club má svou 

hranici někde u 750 000,-. Je pochopitelné, ţe ţivit tak velké fitness-centrum jako je Top 

fitness-centrum, vyţaduje také vyšší příjmy a zisk, neţ má Fitness-centrum ESO. Renovace, 

inovace, časté opotřebování strojů, údrţba, to vše vyţaduje velké nároky na dosahovaný zisk 

a díky tomu se obě fitness-centra musí rychle přizpůsobovat zásahem do změny ceníku, 

nabízených sluţeb a jejich rozšiřování a poskytování výjimečných propagačních akcí. Je 

pravdou, ţe Top fitness-centrum má rozdíl v příjmech a výdajích lehce nad polovinou 

vyváţené roviny mezi příjmy a výdaji, čili zisk je přiměřený jak příjmům tak výdajům. 
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Kdeţto u Fitness-centra ESO je rozdíl mezi příjmy a výdaji velmi nízký vzhledem 

k porovnávanému Top fitness-centru. Dalo by se říct, ţe zisk, jeţ náleţí Fitness-centru ESO, 

je téměř přizpůsobivý k velikosti fitness-centra, jeho prostoru, vybavení a tomu, kolik je 

schopno kapacitně pobrat zákazníků. 
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Obr. 4.9 – Grafické znázornění a srovnání rozdílů v průměrných měsíčních příjmech a 

výdajích srovnávaných fitness-center 
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4.2.8 Srovnání průměrných měsíčních příjmů Fitness-centra ESO a Top fitness- 

         centra the first club 

 

Rozdíl v průměrných měsíčních příjmech u obou fitness-center, jeţ nám sám graf 

ukazuje, je viditelně velký. Modrá barva značí průměrné měsíční příjmy Fitness-centra ESO a 

ţlutá barva znázorňuje průměrné měsíční příjmy Top fitness-centra the first club. Je zřejmé, 

ţe vzhledem k vysoké kapacitě má Top fitness-centrum the first club výhodu nabrat více 

členu oproti Fitness-centru ESO a tím si také pokrýt část svých nákladu, které činí vysokou 

sumu. Větší část příjmu u Top fitness-centra the first club tvoří hlavně příjmy z prodeje 

vstupného a ročního členství, čímţ se klient zavazuje platit určitou část peněţních prostředků 

v podobě měsíčního vstupného a to po dobu 12ti po sobě jdoucích měsíců v roce. V opačném 

případě 

 Fitness-centra ESO, jsou jeho příjmy téměř 7x menší, coţ je pochopitelné z niţších 

provozních nákladů, niţší kapacitou a menší ploše na níţ se fitness-centrum rozléhá, oproti 

Top fitness-centru the first club. 

 

157 570 Kč

737 637 Kč

Průměrné  měsíční
příjmy Fitness-centra
ESO

Průměrné  měsíční
příjmy Top fitness-
centra the first of
club

 

Obr. 4.10 – Srovnání průměrných měsíčních příjmů Fitness-centra ESO a Top fitness-centra 

the first club 
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4.2.9 Srovnání rozdílů v průměrném měsíčním zisku Fitness-centra ESO a Top  

         fitness-centra the first club   
 

 Následující tabulky obsahují průměrné měsíční příjmy a výdaje porovnávaných 

fitness-center s následným výpočtem průměrného měsíčního zisku fitness-center. 

 

Tab. 4.17 – Zisk Fitness-centra ESO 

Zisk Fitness-centra ESO 

Příjmy 157 570,- 

Výdaje 129 400,- 

Zisk 28 170 ,- 

 

Tab. 4.18 – Zisk Top fitness-centra the first club 

Zisk Top fitness-centra the first club 

Příjmy 737 637,- 

Výdaje 450 000,- 

Zisk 287 637,- 

 

 

 Znázorněný zisk v grafu, jeţ vykazuje Fitness-centrum ESO a je zbarven do modré 

barvy je ve srovnání se ziskem Top fitness-centra, jeţ je zbarvený do ţluté barvy, je velmi 

malý. V míře aţ 10x niţší neţ je zisk Top fitness-centra. Opět budu poukazovat na Top 

fitness-centrum jako monopolní společnost s obrovským zázemím, prostorem,komfortním 

vybavením včetně široké škály trenérských sluţeb a velké kapacitní moţnosti, napříč tomu 

Fitness-centrum ESO je prakticky v běţných rozměrech a prostorech dnešních fitness-center, 

s kvalitním vybavením při menším počtu posilovacích a aerobních strojů s přiměřenou 

nabídkou sluţeb, včetně sluţeb trenérů a s moţnosti optimálního vyuţití kapacity s ohledem 

na prostory fitness-centra. Vzhledem ke svým jednotlivým druhů příjmů a výdajů, jsou 

vykazované zisky u obou fitness-center uspokojivé. Při srovnání zisku mezi fitness-centry je 

zisk Top fitness-centra 10x větší, neţ zisk Fitness-centra ESO. 
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28 170 Kč

287 637 Kč

Průměrný měsíční
zisk Fitness-centra
ESO

Průměrný měsíční
zisk Top fitness-
centra the first  club

 
Obr. 4.11 – Srovnání rozdílů v průměrném měsíčním zisku Fitness-centra ESO a Top fitness-

centra the first club 

 

4.2.10 Komparace Fitness-centra ESO a Top fitness-centra the first club  

           z hlediska vybavenosti a nabídky sluţeb 

 

Pro komparaci vybraných fitness-center z hlediska vybavenosti a nabídky sluţeb, jsem zvolila 

metodu dotazníku.  

 Následující tabulka ukazuje výsledky srovnání Fitness-centra ESO a Top fitness-

centra the first club, jejichţ komparace se týkala vybavenosti a nabízených sluţeb. 

Komparace probíhala na základě dotazníků, jeţ byly rozhozeny ve srovnávaných fitness-

centrech a to 10ti dotazovaným respondentům. Postup zpracování výsledku byl jiţ uveden 

v kapitole 2.5.2. 

 

Tab. 4.19 – Komparace Fitness-centra ESO a Top fitness-centra the first club z hlediska 

vybavenosti a nabídky služeb 

Srovnání fitness-

center v oblasti 

sluţeb 

 

Fitness-centrum 

ESO 

Top fitness-centrum 

the first club 

Diferenciace 

z pohledu Fitness-

centra ESO vůči 

Top fitness-centru 

the first club 

Posilovna:    

Vybavenost 2 1 -1 

Zastaralost strojů 3 2 -1 



 

 

 

55 

Uspořádaní zařízení 1 1 0 

Cena permanentek 1 3 +2 

Otevírací doba 2 1 -1 

Solárium:    

Hygiena 1 1 0 

Izolovanost zařízení    

Výkon zařízení 1 1 0 

Doplňkové sluţby:    

Mnoţství 

prodávaných 

sportovních 

produktů, 

suplementů a 

doplňků 

1 3 +2 

Poradenství v oblasti 

trenérství, sestavení 

jídelníčku, určení 

somatotypu člověka 

a určení diagnostiky 

1 1 0 

 

 

4.2.11 Hlavní rozdíly z komparace sledovaných fitness-center v oblasti  

           vybavenosti 

 

Největší rozdíly mezi srovnávanými fitness-centry jsem našla zejména v oblasti 

prodeje sportovních produktů, v cenách prodávaných permanentek, vybavenosti a v pruţnosti 

otevírací doby. 

Vzhledem ke své velikosti Top fitness-centra je úroveň a uspořádaní strojů, vybavení a 

zařízení na velmi dobré úrovni, za to Fitness-centrum ESO má vybavenost přiměřenou své 

velikosti a ploše, na níţ se fitness-centrum rozprostírá. Klady v rozdílech uspořádaní strojů či 

zařízení, připisuji u obou fitness-center. 

Nedostatky Top fitness-centra the first club spatřuji ve velmi omezeném mnoţství 

prodávaných a nabízených sportovních produktů. Při čemţ Fitness-centrum ESO má v této 

oblasti výbornou konkurenceschopnost, ale svou slabou stránku nacházím v pruţnosti 

otevírací doby, kdy přes poledne je fitness-centrum zavřeno po dobu 2 hodin polední 

přestávky, taktéţ je omezená otevírací doba přes víkend, kdy v sobotu je otevřeno pouze 

dopoledne a v neděli dopoledne a také odpoledne, ale opět s dlouhou polední pauzou. 

V opačném případě Top fitness-centrum the first club má svou velkou výhodu, která spočívá 
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v nepřetrţité otevírací době, jeţ začíná v brzkých ranních hodinách a končí v pozdních 

večerních hodinách, bez jakékoliv polední či jiné pauzy, fitness-centrum jede v nepřetrţitém 

provozu a bez jakéhokoliv přerušení. Dále lepší diferenciaci nalézám v nabízeném produktu 

společností Fitness-centrum ESO, která poskytuje více moţných variant permanentek. 

V oblastí poradenství, trenérství a dalších spolu souvisejících sluţeb jsou na tom obě fitness-

centra na špičkové úrovni. 

 

 

5. Výsledky výzkumného šetření, doporučení, náměty 

 

Tato kapitola se snaţí na základě předešlého srovnání navrhnout moţnosti zlepšení a 

zkvalitnění sluţeb jak u Fitness-centra ESO tak u Top fitness-centra the first club, které se 

nachází v konkurenční pozici vůči Fitness-centra ESO, zejména pomocí komparace jiţ 

zmíněných fitness-center, pro niţ je tato práce psána.  

 

 

5.1 Návrhy a doporučení týkající se marketingové komunikace 

 

5.1.1 Návrhy a doporučení v oblasti reklamy 

 

V oblasti reklamy bych navrhovala jmenovitě pro Fitness-centrum ESO, aby projekt 

směřovaný na tvorbu poutače byl pro společnost rozšířen. Díky umístnění fitness-centra 

v komplexu Obchodní galerie, která se nachází blízko frekventované silnice, podchodů a 

chodníků, bych zamýšlela umístit menší billboard, jehoţ úkolem by bylo upozornit na 

přítomnost fitness-centra v Obchodním domě, ale také by byl vhodným nástrojem jak zvýšit 

návštěvnost. Umístění billboardu bych navrhla buďto před hlavním vchodem Obchodního 

domu Galeria, který by obsahoval sdělení o umístění, vzdálenosti a předmětu činnosti 

společnosti a nebo také v blízkosti podchodu a u silnice, kde se neustále pohybují chodci a to 

díky tramvajové zastávce, jeţ se nachází nedaleko od Obchodního domu Galeria. Domnívám 

se, ţe noviny a televize nejsou pro potřeby fitness-centra vhodnou volbou. 
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5.1.2 Návrhy a doporučení v oblasti podpory prodeje 

 

  V oblasti podpory prodeje bych v opačném případě apelovala na Top fitness-centrum 

the first club, kde za významný bod bych povaţovala soutěţe, kupóny, moţnost volných 

vstupů a podobně. Mé doporučení by se vztahovalo na různé akce, v průběhu ročních období, 

závislé na počasí, školních prázdninách  a podobně, které by měly podobu a charakter 

různých soutěţí o volné vstupy, permanentky, volné lekce s trenérem a to vše bych 

doporučovala navíc zveřejnit na internetových stránkách. Zákazníci a zájemci o fitness budou 

mít zájem se na stránky vracet a jejich návštěvnost www stránek se zvýší. Zejména v dnešní 

době, kdy zájem o volnočasové aktivity je na vzestupu a potencionální zákazníci hledají 

způsoby jak si tyto sluţby vyzkoušet. Jako nejlepší variantu bych navrhovala zavedení 

moţnosti slev a výhod, které by si klient za zakoupenou permanentku mohl vybrat. Silným 

motivačním tahem by pro klienta mohly být také odměny za věrnost pro stálé zákazníky 

například ve formě volných tréninkových lekcí s trenérem nebo ve formě výţivových 

doplňků. Ukazatel by mohl být tvořen mnoţstvím finančních prostředků za něţ zákazník 

vyuţije sluţby za poslední kalendářní rok. 

 

5.1.3 Návrhy a doporučení v oblasti public relations 

 

V oblasti public relations jsem toho názoru, ţe bych navrhovala investovat do letáků, 

jejichţ mnoţství je u obou srovnávaných společností značně omezené. Zaměřila bych se na 

jejich stylizaci, která by byla provedena v barvách fitness-center, čili prioritní barvu stylizace 

by tvořila barva posilovacích strojů a jako doplňující by byla barva prostředí celé posilovny. 

Vzhledem k moţnostem financování navrhuji, aby byly letáky volně k dispozici a to tam, kde 

se zákazník pohybuje nejčastěji, při vstupu a odchodu z posilovny, pro příklad by mohly být 

zaloţeny v menším stojanu u hlavního vchodu do fitness-centra nebo umístěny na baru tak, 

aby vizuálně v úrovní očí upoutaly zákazníka ihned po vstupu do fitness-centra. Informace by 

měly být tištěny ve velkém formátu. Mé doporučení se dále týká zavedení internetových 

stránek pro Fitness-centrum ESO a modernizace internetových stránek, stylizace do 

kombinací barev posilovacích strojů a prostředí posilovny Top fitness-centra the first club, 

čímţ by se také mohla posílit jednotná image společnosti a mohla by se zvýšit atraktivita 
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zařízení v multimediálním prostředí. Dalším propagačním tahem bych zvolila a doporučila 

dárkové propagační předměty a prodej triček s logem společnosti. 

 

5.1.4 Grafické návrhy marketingové komunikace Fitness-centra ESO 

 

Tyto grafické návrhy by měly plnit bezprostřední funkci aktivní reklamy a oslovení 

široké veřejnosti. Na první dojem by měly působit důvěryhodně, potencionálního zákazníka 

by měly upoutat a to jak stylizaci tak informacemi, jenţ jsou důleţitou a nezbytnou součásti 

reklamního poutače a to jak v podobě billboardu tak reklamních letáků. Grafické návrhy jsou 

přijatou variantou majiteli fitness-centra. 
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Obr. 5.1– Grafický návrh marketingové komunikace Fitness-centra ESO v podobě billboardu 
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Billboard neboli reklamní tabule by mohla být umístěna před hlavním vchodem do OD 

Galeria nebo také u podchodu, který je téměř přímým vstupem do obchodního domu. Jelikoţ 

budova umoţňuje všestranný přístup není důleţité, aby byl billboard velikostně závislý a 

upravovaný podle potřeb budovy. Jeho velikost by měla odpovídat reklamní a upoutávací 

funkci, kterou má plnit. Proto je důleţité, aby text a logotyp na billboardu byl lépe čitelný. 

 

 

Obr. 5.2 -  Návrh informačního letáku společnosti  
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5.1.5 Návrhy a doporučení týkající se sluţeb 

 

Při srovnávaní jsem zjistila, ţe sluţby, které fitness-centra nabízí jsou v oblasti solária 

a posilovny téměř srovnatelné, jen s rozdílem, ţe Top fitness-centrum the first club se můţe 

pochlubit svým bezkonkurenčním zázemím, obrovskou plochou na níţ se posilovna rozléhá a 

také hojnějším počtem posilovacích strojů. 

Sluţby týkající se kardio programů jsou bohatší v Top fitness a to právě z důvodů obrovské 

kardio zóny, která umoţňuje aerobní aktivitu na téměř veškerých sportovních strojích 

simulujících mimo prostorovou neboli venkovní sportovní aerobní aktivitu. Prostor fitness-

centra je navíc plně klimatizován. 

U Fitness-centra ESO je nevýhodou omezená kapacita zařízení umoţňujících aerobní aktivitu, 

mým doporučením je investice do stávajících spinningových kol a nákup několika nových.  

Místnost je vcelku prostorná, a proto si myslím, ţe nákup několika kardio zařízení bude velmi 

příznivou a vhodnou investici.  

Z vlastní zkušenosti z fitness-center vím, ţe je velký zájem o aerobní aktivitu a to hlavně ze 

strany ţen, proto rozšíření nabídky týkající se většího počtu kardio zařízení, by mohlo mít 

pozitivní dopady na získaní nových potencionálních zákazníků. 

 

5.1.6 Návrhy a doporučení týkající se cen produktů 

 

Fitness-centrum ESO nabízí cenově příznivější produkty ve všech srovnatelných 

oblastech (sportovní, trenérské sluţby, doplňkové sluţby). Nevýhodou Fitness-centra ESO je 

absence moţnosti posezení, které je nedílnou součásti Top fitness-centra. Nevýhodu u Top 

fitness-centra spatřuji v jednotnosti vstupného do posilovny. Mé doporučení je, aby se 

zavedlo strukturované vstupné: 

- zavedení zvýhodněného vstupného pro studenty, vzhledem k poloze fitness-centra, jeţ se 

nachází v centru obrovské obchodní zóny a v místě zahlceném širokou veřejnosti a díky 

přítomnosti několika základních, středních, vysokých škol a gymnázií 

- zavedení zvýhodněného vstupného během letních prázdnin, svátků a také víkendu, čímţ by 

se návštěvnost  v tyto, spíše méně vytíţené dny ve fitness-centrech, zvedla 



 

 

 

62 

Myslím si, ţe na základě těchto změn v cenách, které by byly přípustnější a příznivější, by se 

zvýšil také prodej sportovních doplňků na úkor sníţení cen za vstupy a permanentky. 

 

5.1.7 Návrhy a doporučení vzhledu a prostředí okolo Fitness-centra ESO 

 

Vzhledem k výrazně omezeným moţnostem okolí budovy OD Galeria, ve kterém se 

Fitness-centrum ESO nachází, se mé doporučení vztahuje pouze na pravidelnou údrţbu a 

změnu vizuální image prostoru posilovny, jenţ se týká přemalování vnitřních stěn prostoru 

posilovny včetně ţenských a muţských šaten. 

 

5.1.8 Návrhy a doporučení v oblasti personálu Top fitness-centra the first of club 

 

Mé doporučení se týká hlavně moţnosti zvýšení kvalifikace zaměstnávaných 

brigádníku, kteří jsou tvořeni převáţně studenty. 

Navrhuji, aby na místa brigádníku byly zavedeny alespoň tyto minimální poţadavky. 

například: 

- základní nebo středoškolské vzdělání 

- absolvování trenérského kurzu Instruktor fitness centra I., nebo II. třídy,  zakončeného 

obdrţenou trenérskou licenci či certifikátem včetně praxe v oboru 

- certifikát o absolvování zdravotnického kurzu 

Zpřísněním podmínek při přijímaní zaměstnanců se zvýší jejich kvalita, která se můţe 

projevit hlavně v oblasti přímého prodeje sportovních doplňků, kdy zaměstnanec můţe 

odborně poradit zákazníkům s nákupem sportovních doplňků či jim pomoci při cvičení. 

Myslím si, ţe si tím fitness-centrum zvýší svou prestiţ a poskytne si větší konkurenční 

výhodu. 
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6. Závěr 

 

Tato práce se zabývala srovnáváním nabídky sluţeb vybraných fitness-center 

s důrazem kladeným na porovnávání rozdílů v průměrných příjmech, výdajích a zisku s cílem 

zjistit mezi nimi rozdíly a navrhnout řádná a vhodná doporučení jak pro Fitness-centrum 

ESO, kde za výhradní cíl je povaţováno zvýšení jeho konkurenceschopnosti ve světě 

bodybuildingu, tak pro Top fitness-centrum the first club, které i přes své monopolní 

bezkonkurenční postavení v Ostravě, má své nedostatky. 

 Materiály a podklady pro zpracování komparace týkající se nabídek, sluţeb, příjmu, 

výdajů a zisku jsem získala, jednak osobními návštěvami Fitness-centra ESO a formou 

osobního i neosobního kontaktu s majitelem Top fitness-centra the first club, při čemţ 

neosobní kontakt spočíval v internetové a e-mailové komunikaci. Jelikoţ Fitness-centrum 

ESO pravidelně navštěvuji, neměla jsem problém získat, nezávislé na předem domluvené 

schůzce s majiteli fitness-centra, potřebné informace pro mou práci. Naopak pro mne bylo 

obtíţnější zastihnout osobně i prostřednictvím e-mailu majitele Top fitness-centra, ale i přes 

svou pracovní vytíţenost, kterou je neustále obklopován, mi ochotně a rád poskytl potřebné 

informace, které pro mě byly nezbytné. Obě dvě fitness-centra byla kompetentní se mnou 

spolupracovat. Veškeré údaje, které jsem získala, jsem vzájemně porovnala a vytvořila 

doporučení jak pro Fitness-centrum ESO, tak pro Top fitness-centrum the first club, která se 

jistým způsobem od sebe odlišovala, protoţe obě srovnávaná fitness-centra měla své 

nedostatky v různých oblastech. 

Na základě provedené komparace mezi fitness-centry ESO a Top fitness jsem zjistila, 

ţe rozsah sluţeb, konkrétně zaměřený na kardio zónu u Fitness-centra ESO, není příliš velký, 

aby byl atraktivní pro nové potencionální zákazníky, proto největším přínosem pro Fitness-

centrum ESO bude rozšíření kardio zařízení a strojů umoţňující aerobní aktivitu. Jinak se 

rozsah sluţeb u daných společností liší jen z malé části a ve své podstatě jsou v oblasti 

nabízených sluţeb relativně na stejné úrovni. Velké rozdíly spatřuji v příjmech, výdajích a 

konečném zisku. Při hlubší analýze jsem zjistila, ţe kaţdé ze srovnávaných fitness-center má 

své prioritní výdělky ze vstupů a členství, zbývající část příjmu je u obou fitness-center 

odlišná a to jednak tím, ţe Fitness-centrum ESO je aktivním prodejcem svých sportovních 

doplňků a také sluţeb v oblasti solária. Kdeţto u Top fitness jsem při analýze zjistila, ţe jiţ 
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zmíněné aktivity se téměř neuskutečňují. Trenérské sluţby mají obě fitness-centra na 

srovnatelné úrovni s malým rozdílem u Top fitness-centra, kdy výhodou je větší mnoţství 

trenérů. Také díky změnám v cenách za vstupy, členství a permanentky by se u Top fitness-

centra mohl zvýšit zájem o sportovní doplňky, na úkor sníţení cen. Moţná vylepšení, 

rozšíření a zkvalitnění sluţeb, která vyplynula z komparace fitness-center, jsem uvedla 

v kapitole 7 jako doporučení a návrhy jak pro Fitness-centrum ESO, tak pro Top fitness-

centrum the first club, která, jak doufám, budou pro obě společnosti přínosem. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK 

 

1. Jak jste spokojen/a s celkovým vybavením fitness-centra, které navštěvujete? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
2. Jak byste objektivně hodnotil/a zastaralost posilovacích strojů ve fitness-centru? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
3. Jak moc Vám vyhovuje a jak moc jste spokojen/a s uspořádáním zařízení ve fitness-centru,  

    jeţ navštěvujete? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
4. Jak jste spokojen/a s cenou permanentek a vstupů, které fintess-centrum nabízí? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
5. Jak moc Vám vyhovuje otevírací dobra fitness-centra? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
6. Jak jste spokojen/a s chodem a pouţívaní solárií, které nabízí fitness-centrum jako sluţby? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
7. Jak hodnotíte nabídku sportovních potravinových doplňků fitness-centra? 

 

1 □  2 □  3 □ 

 
8. Jak jste spokojen/a s personálem a sluţbami, které nabízí v daném fitness-centru?  

    (trenérské sluţby, poradenství, ochota a péče o zákazníka, diagnostika) 

 

1 □  2 □  3 □ 
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ABSTRAKT 

Tato práce je věnována komparaci vybraných fitness-center v Ostravě a to jmenovitě 

Fitness-centru ESO a Top fitness-centru the first club. V první části bakalářské práce jsou 

vybraná fitness-centra představena a uvedena do dané tématiky.  

Druhá část je zaměřena na komparaci fitness-center a to z hlavních oblastí, které se 

týkají srovnávaní průměrných měsíčních příjmů, výdajů, zisků a v neposlední řadě je 

pozornost věnována také komparaci fitness-center z hlediska vybavenosti a nabídky sluţeb. 

V poslední části bakalářské práce, jsou fitness-centra vzájemně srovnávaná, kde 

výsledky šetření a komparace jednotlivých srovnávaných oblastí, jsou zachyceny a 

znázorněny v grafech a tabulkách.  

 

 Z výsledků vyplývajících z grafů a tabulek, byla následně navrţena jednotlivá 

doporučení a návrhy, která by měla splňovat funkci zlepšení a zkvalitnění sluţeb ve 

srovnávaných fitness-centrech s vyhlídkou do budoucna a to výhradního a 

konkurenceschopného postavení ve světě bodybuildingu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kulturistika, fitness, management, sport, komparace, srovnání, porovnání, příjmy, výdaje, 

zisk, fitness-centrum, sluţby, suplementy, doplňky, produkty, cena, finanční prostředky, 

investice 
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ABSTRACT 

This work is dedicated to a comparison of selected fitness centers in Ostrava, namely 

the Fitness Centre and the ESO-top fitness center of the first club. In the first part of this work 

are selected fitness centers introduced and put into the topic. 

The second part focuses on a comparison of fitness centers and the major areas that relate to 

the comparison of average monthly income, expenses, profits, and last but not least, attention 

is also given to compare the fitness-center in terms of amenities and service offerings. 

In the last part of this work, the fitness center compared to each other, where the results of the 

investigation and comparison of the correlated areas are detected and displayed in graphs and 

tables. 

The results arising from graphs and tables, was subsequently proposed various 

recommendations and suggestions, which should satisfy the function and improve quality of 

services as compared fitness centers with a view to the future and this exclusive and 

competitive position in the world of bodybuilding. 
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Bodybuilding, fitness, management, sports, comparison, compare, comparison, 

revenues, expenses, profits, fitness center, service, supplements, supplements, products, price, 

financing, investment 

 


