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Abstrakt 

 

Název: Podnikatelský plán: Moţnosti rozvoje projektu Brutal Kruháč 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit podnikatelský plán, který napomůţe 

dalšímu rozvoji projektu Brutal kruháč. Dalším cílem je v rámci podnikatelského plánu 

zpracování analýz potřebných pro určení dalších moţností rozvoje projektu. 

 

Metody:  Pro sestavení podnikatelského plánu byla vyuţita literární rešerše a 

deskripce analyzovaných podkladů. Dále byla vyuţita metoda dotazníkového šetření, 

pozorování, analýzy a komparace při sestavování marketingového a finančního plánu.      

 

Výsledky: Z výsledků jednotlivých analýz vyplývá, ţe je projekt rentabilní a má 

smysl ho dále rozšiřovat. Na základě zjištěných výsledků v této práci dojde k přesunu 

projektu do vlastních prostor v Praze, rozšíření počtu lekcí a expanzi do Brna. Tyto 

kroky pro další rozvoj projektu budou podpořeny efektivní marketingovou propagací. 

 

Klíčová slova: Podnikatelský plán, kruhové tréninky, finanční plán, propagace, 

rozvoj 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Business Plan: Development opportunities of project Brutal Kruháč 

 

Goals: The main goal of this thesis is to develop a business plan that will help 

further develop the project Brutal kruháč. Another goal is the elaboration of a business 

plan analyses necessary to determine the development opportunities of the project. 

 

Methods: Literature review and description of the analyzed documents were used 

to build a business plan. Furthermore, the method of survey, observation, analysis and 

comparison was used when compiling marketing and financial plan. 

 

Results: Results of the analyses show that the project is profitable and it makes 

sense to expand it further. Following the findings in this work the project is to be moved 

to its own gym in Prague, there will be extension in the number of lessons and 

expansion to Brno. These steps for further development of the project will be supported 

by an effective marketing promotion. 

 

Keywords: Business plan, circuit training, financial planning, promotion, 

development 
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Úvod 

Fenomén funkčních tréninků, jakým je také kruhový trénink, je v dnešní době 

velice populární a představuje aktuální směr, jakým se dnes ubírá oblast podnikání ve 

sportu. To je také jeden z důvodů, proč jsem vytvořil projekt s názvem Brutal kruháč, 

kterému se věnuji v této práci. Jedná se o cvičení, prováděné formou kruhového 

tréninku vyuţívající netradiční cviky a pomůcky. Tréninky jsou originální a díky své 

efektivnosti velice populární. Projekt Brutal kruháč byl nejprve realizován v Ústí nad 

Labem v únoru roku 2012 a v průběhu tohoto roku se podařilo zvýšit stávající počet 

lekcí a rozšířit projekt do dalších dvou měst, kterými jsou Praha a Liberec. Dosavadní 

úspěšný rozvoj projektu poukazuje na jeho potenciál pro další rozšíření, kterým se 

zabývám v této diplomové práci. 

Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán, který napomůţe dalšímu rozvoji 

projektu Brutal kruháč. 

V úvodní části práce jsou nastíněna teoretická východiska, definovány jednotlivé 

pojmy a skutečnosti týkající se získání ţivnosti a zaloţení společnosti s ručením 

omezeným. Dále jsou v práci uvedeny teoretické podklady, slouţící pro lepší pochopení 

franchisingu a kruhového tréninku. Práce se také zabývá teorií podnikatelského plánu, 

kde jsou popisovány pojmy potřebné pro další porozumění empirické části práce. 

Základem empirické části práce je zpracování podnikatelského plánu, jehoţ 

výsledky budou vyuţity k dalšímu rozvoji projektu. Jsou zde popsány cíle projektu a 

vyuţité strategie k jejich dosaţení. V plánu je dále představena filosofie projektu, jeho 

image zahrnující pouţívaný design, značku a formu komunikace. Na základě 

teoretických poznatků jsou zpracovány jednotlivé analýzy SWOT, trhu a konkurence 

slouţící k lepší identifikaci dalších moţností rozvoje projektu Brutal kruháč. V rámci 

výsledků z provedených analýz a dotazníkového šetření je zpracován marketingový 

plán, obsahující formy propagace, které budou provedeny pro zviditelnění projektu. 

Dále je zpracován finanční plán představující nedílnou součást podnikatelského plánu. 

Ve finančním plánu jsou vypracovány jednotlivé finanční výkazy slouţící ke zjištění 

ekonomické efektivnosti projektu, na jejichţ základě je moţné stanovit, zdali se vyplatí 

projekt dále rozvíjet. Následuje zhodnocení rizik, které by mohli další rozvoj projektu 

ohrozit. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků z jednotlivých analýz, na jejichţ 

základě budou provedena opatření slouţící k rozvoji projektu Brutal kruháč. 
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1 Cíl, úkoly práce a pracovní hypotézy 

Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán, který napomůţe dalšímu rozvoji 

projektu Brutal kruháč. 

1.1 Úkoly práce 

Úkoly diplomové práce jsou následující: 

1. Seznámit s teoretickými východisky.  

2. Vysvětlit a definovat pouţívané pojmy. 

3. V rámci podnikatelského plánu představit projekt Brutal kruháč a jeho 

sluţby. 

4. Provést analýzu trhu, konkurence a SWOT analýzu, jejichţ výsledky lépe 

umoţní nalézt vhodné město pro další rozvoj.  

5. Vypracovat dotazník zabývající se spokojeností klientů s nabízenými 

sluţbami v rámci projektu a vyhodnotit výsledky.  

6. Zpracovat marketingový plán obsahující marketingový mix a navrhnout 

opatření slouţící k efektivní propagaci projektu.  

7. Jako součást podnikatelského plánu zpracovat finanční plán obsahující 

finanční výkazy, jejichţ výsledky naznačí, jestli má smysl projekt dále 

rozvíjet.  

8. Porovnat efektivnost rozvoje projektu klasickou formou nebo formou 

franchisy. 

1.2 Pracovní hypotézy 

H1 Vzhledem k velkému zájmu o tréninky bude mít více než 70% klientů zájem 

zúčastnit se víkendového kempu. 

Uspořádání kempu představuje další moţnost inovace a rozvoje projektu. Pro 

ověření této hypotézy vyuţiju výsledků z dotazníkového šetření. 

H2 Více než 85% klientů bude spokojeno s cenou tréninků a nabídkou cvičebních 

pomůcek. 

Na základě výsledků z dotazníku bude zhodnoceno, jestli jsou klienti spokojeni 

s cenou tréninků a nabídkou cvičebních pomůcek. 
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H3 Předpokládá, že alespoň 60% klientů bude podporovat možnost prvního 

tréninku zdarma. 

Potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy závisí na výsledcích, které vyplynou 

z dotazníkového šetření.  

H4 Výše ceny bude pro klienty hrát hlavní roli při rozhodování o účasti na 

tréninku. 

Předpokládám, ţe cena bude důleţitým faktorem při rozhodování zákazníku. Jedna 

z otázek dotazníku je zaměřena na seřazení priorit zákazníků v rámci rozhodování o 

účasti na tréninku. Potvrzení nebo zamítnutí hypotézy vzejde z výsledků dotazníku.   
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A. Teoretická část 

2 Vymezení pojmů 

Tato práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu, který má napomoci 

k dalšímu rozvoji projektu Brutal kruháč, jak ve stávajících, tak nových městech. Proto 

je třeba uvést potřebná teoretická východiska, která definují pojmy jako podnik, 

podnikání a podnikatel.  

 „Podnik je považován za základní článek národního hospodářství. Vymezuje se 

jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání. S 

ekonomickou samostatností, která je projevem svobody v podnikání, souvisí 

odpovědnost vlastníků za konkrétní hospodářské výsledky. Právní samostatností 

rozumíme možnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty, 

uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti. Každý 

podnik musí mít obchodní jméno, které se nazývá firma.“ (Humlová a spol., 2005, str. 

18) 

Novotný (2003) pak podnik chápe jako ekonomickou jednotku, která má určitou 

organizaci a dochází zde k produkci a prodeji statků a sluţeb. 

Dalším pojmem úzce souvisejícím s podnikem je podnikání. 

Obchodní zákoník (1991, §2 odst. 1) definuje podnikání jako „soustavnou činnost 

prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku“. 

Timmons (2002, str. 21) popisuje podnikání jako „způsob myšlení, uvažování a 

jednání, to znamená posedlost příležitostmi, holistický přístup a to vše harmonizováno 

vůdcovstvím (leadership)“. 

Podobně ho charakterizuje Kwiatkowski (2000, str. 19) „Podnikání není jen 

profese, ale přístup. Čímkoliv se člověk zabývá – byznysem, uměním, sportem- chce-li 

být úspěšný, musí aplikovat tento přístup“. 

Pojem podnikatel představuje soubor osobnostních rysů, kterými by měla dotyčná 

osoba disponovat. Zde je třeba uvést, jak by měl podnikatel vypadat a jaké by měl mít 

schopnosti. Podle Vebra a Srpové (2005) představuje podnikatel osobu, která je schopna 

určovat jasné a splnitelné cíle, je schopna nacházet příleţitosti na trhu a zajistit potřebné 

finanční prostředky. (Veber a Srpová, 2005) Dále by měl mít vlastnosti jako vytrvalost, 
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organizační schopnosti, být ochoten rozumně riskovat a mít entuziasmus a nasazení, 

které jsou potřebné v této oblasti lidské činnosti.  

Meginsson a spol. (1984, str. 32) uvádí, ţe „tři základní zdroje – půda, práce a 

kapitál se stávají produktivními pouze, když jsou kombinované racionálním a užitečným 

způsobem. To je funkcí čtvrtého výrobního faktoru, známého jako podnikání. Podnikatel 

kombinuje ostatní tři ekonomické zdroje v nový nebo jiný způsob produkce nebo 

služeb.“ 

Podle obchodního zákoníku (1991, §2 odst. 2) je podnikatelem: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

c) osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.  

2.1 Právní formy podnikání 

Moţností, jak podnikat je celá řada. V oblasti ziskového sektoru jsou nejčastější 

formy podnikání na základě ţivnostenského oprávnění, jako společnost s ručením 

omezeným a nakonec akciová společnost. Podobně je tomu i v oblasti sportovního 

sektoru se zaměřením na komerci a zisk. Zde jsou nejčastější formy podnikání na 

ţivnost a jako s.r.o. Tyto dvě formy jsou zde podrobněji popsány, protoţe dále umoţní 

lepší rozhodování o dalším způsobu vedení projektu Brutal kruháč. 

2.1.1 Živnost 

Podnikání na ţivnost má řadu výhod a patří k nejčastějším formám podnikání 

v ČR. Projekt Brutal kruháč prozatím funguje na tomto principu, jelikoţ vlastním 

trenérskou licenci a mám zařízené ţivnostenské oprávnění.  

Výhody: 

 zisk podléhá jen daní z příjmu fyzických osob, 

 není nutný počáteční kapitál, 

 podnikání lze jednoduše přerušit nebo ukončit, 

 podnikatel je samostatný při svém rozhodování, 
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 minimální právní povinnosti, 

 nízké správní výlohy na zaloţení firmy. 

Nevýhody: 

 omezený přístup k úvěrům, 

 podnikatel ručí celým svým majetkem, 

 vysoké poţadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele, 

 v obchodních kontaktech můţe ţivnostník působit jako malý a nevýrazný 

partner. 

(Zivnostenskylist.info, cit. 2013-02-19) 

Ţivnostenský zákon (2011, § 2 zákona) uvádí, ţe „živnost je pravidelná výdělečná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vlastní 

riziko za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském 

podnikání“. 

Podle ţivnostenského zákona (2011) ţivnost můţe provozovat fyzická i právnická 

osoba. Ţivností není provozování činností vyhrazených zákonem státu, vyuţívání 

výsledků duševní tvůrčí činnosti a činnosti při výkonu povolání (lékaři, advokáti, znalci, 

tlumočníci, daňoví poradci aj.). 

Podmínky k provozování ţivnosti dělíme na všeobecné a zvláštní. Zvláštními 

podmínkami provozování ţivnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost. Pokud zákon 

nestanoví jinak, jsou všeobecné podmínky pro provozování ţivnosti fyzickými osobami 

následující: 

a) dosaţení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů), 

d) předloţení dokladu o tom, ţe fyzická osoba nemá vůči územním finančním 

orgánům státu daňové nedoplatky. 

Ţivnosti z hlediska odborné způsobilosti dělí ţivnostenský zákon na ohlašovací a 

koncesované. Ţivnosti ohlašovací pak dále dělíme na řemeslné, vázané a volné. 

Odbornou způsobilost k ţivnosti řemeslné dostane ţivnostník vyučením v oboru a praxí. 

Odborná způsobilost k ţivnosti vázané je stanovena pro kaţdou ţivnost samostatně a je 



7 

 

potřeba získat průkaz způsobilosti. Koncesované ţivnosti se mohou vykonávat jen na 

základě koncese, kterou uděluje ţivnostenský úřad. U ţivnosti volné není odborná 

způsobilost stanovena. Podle předmětu podnikání se ţivnosti dělí na obchodní, výrobní 

a ţivnosti v oblasti poskytování sluţeb.   

Dokladem o právu vykonávat ţivnost je ţivnostenský list nebo koncesní listina. 

Vydává je ţivnostenský úřad, který vede ţivnostenský rejstřík. Správní poplatek za 

vydání ţivnostenského listu činí 1000 Kč, za vydání koncesní listiny je to 2000 Kč. 

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v reţimu 

ţivnostenského zákona, je moţno splnit na kterémkoliv obecním ţivnostenském úřadě 

(centrálním registračním místě — CRM). Další rozšíření volné ţivnosti není 

zpoplatněno, u vázané ţivnosti se platí 500 Kč za její další rozšíření. (Ţivnostenský 

zákon, 2011) 

2.1.2 Proces založení živnosti 

Pro lepší ilustraci zde popíšu proces zaloţení ţivnosti, který bylo třeba absolvovat 

v rámci zaloţení projektu Brutal kruháč.  

 Zvolení správné ţivnosti. 

 Výpis z rejstříku trestů – k dispozici na poště za 50 Kč. 

 Doklady o bezdluţnosti vůči státu a o bezdluţnosti na sociálním pojištění si 

ţivnostenský úřad obstará sám zdarma. 

 Vyplnění formuláře o ohlášení ţivnosti a zaplacení poplatku 1000 Kč na 

příslušném úřadě. 

 Vydání výpisu z ţivnostenského rejstříku proběhne obvykle do dalšího 

týdne od podání ţádosti. Lhůta pro vydání je však 15 dnů. 

 Po přidělení výpisu z ţivnostenského rejstříku je třeba se přihlásit na 

příslušný finanční úřad do 30 dnů od jeho obdrţení. 

 Přihlásit se do 8 dnů u správy sociálního zabezpečení. 

 Přihlásit se do 8 dnů u zdravotní pojišťovny. 

 Označit provozovnu a vyvěsit výpis z ţivnostenského rejstříku. 

(Podnikatel.cz, cit. 2013-02-17)  

V praxi však toto pravidlo často není respektováno a nedojde k udání správné 

adresy provozovny, ani vyvěšení ţivnostenského listu. 
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2.1.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným představuje další moţnou formu podnikání, která 

se projektu Brutal kruháč nabízí. Jsou uţ otevřené tři pobočky, kde se na práci podílejí 

tři různí trenéři. Trenéři pracují jako osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

OSVČ). Dělení prozatím probíhá na základě dohody, podle počtu odtrénovaných 

tréninků, která se do budoucna nejeví jako vhodné řešení. Jako jedna z moţností se 

proto nabízí zaloţení s.r.o., která by představovala nastolení jasných kompetencí a 

pravidel v rámci společnosti. Problém však představuje vysoké finanční zatíţení pro 

potencionální společníky a zajištění rentability společnosti. Této moţnosti se podrobněji 

věnuji v empirické části práce. 

Výhody: 

 Omezené ručení společníků. 

 Moţnost rozšířit společenskou smlouvu o zákaz konkurence mezi 

společníky a ne jen jednateli. 

 Za závazky společnosti ručí společníci pouze do výše všech nesplacených 

vkladů. 

 Moţnost zaloţení pouze jednou osobou. 

 Činnost společnosti můţe vést jen jeden společník, podle dohody 

s ostatními. 

 Minimální vklad jednoho společníka je 20 000Kč. 

 Moţnost vloţit i nepeněţitý vklad. 

 Stanovení dozorčího orgánu – kontrolní rady. 

 Polovinu sraţené daně z vyplacených podílů na zisku je moţno uplatnit 

jako slevu na dani společnosti. 

 Vyplácené podíly na zisku společníkům nepodléhají sociálnímu pojištění. 

Nevýhody: 

 Počáteční kapitál činí 200 000 Kč. 

 Nutnost zápisu do obchodního rejstříku. 

 Vedení sloţitějšího účetnictví neţ u ţivnostníka. 

 Společenská smlouva musí být potvrzena notářem. 

 Zisk se zdaňuje sazbou pro právnické osoby. 

 Statutárními orgány jsou pouze zvolení společníci v postavení jednatelů. 
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 Administrativní náročnost při zakládání a řízení společnosti.  

 Vyplacené podíly na zisku zdaněny sráţkovou daní. 

(Busyman.cz, cit. 2013-02-19) 

Podle Čáslavové (2009) je společnost s ručením omezeným nejjednodušší a 

nejrozšířenější formou obchodní společnosti v ČR. Obchodní firma tohoto typu musí 

mít ve svém názvu označení spol. s.r.o. nebo jen s.r.o. Tuto právní formu vyuţívá 

většina sportovních klubů i organizací působících v oblasti soukromého sportovního 

odvětví. (Čáslavová, 2009) 

Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena jedinou osobou nebo mít aţ 

padesát společníků. Vklady jednotlivých společníků tvoří základní kapitál společnosti, 

který musí dosáhnout minimální výše 200 000 Kč, přičemţ minimální vklad jednoho 

společníka je 20 000 Kč.  

Josková a Pravda (2010) uvádí, ţe pokud se jedná o vklad nepeněţního charakteru, 

musí jej ocenit soudní znalec. Důleţitým dokumentem je společenská smlouva, na 

jejímţ obsahu se musí všichni společníci dohodnout a následně ji u notáře všichni 

stvrdit svým podpisem. V tomto okamţiku je společnost zaloţena. Nejpozději tři měsíce 

od zaloţení musí být podán návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Před 

podáním návrhu musí být splaceny všechny nepeněţité vklady a alespoň 30% 

peněţitých vkladů jednotlivých společníků. To musí celkem činit minimálně 100 000 

Kč. O vzniku společnosti hovoříme aţ v okamţiku zápisu do obchodního rejstříku. 

Důleţitým faktem je, ţe v období mezi zaloţením a vznikem nemá společnost právní 

subjektivitu. (Josková, Pravda, 2010) 

Za porušení svých závazků odpovídá společnost s ručením omezeným celým svým 

majetkem. Jednotliví společníci pak za závazky společnosti ručí do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. A to společně a 

nerozdílně, coţ v praxi znamená, ţe ručí i společník, který jiţ splatil svou část vkladu, 

jestliţe ostatní společníci tak ještě neučinili. V případě, ţe všechny vklady byly 

splaceny, coţ musí být stvrzeno zápisem v obchodním rejstříku, ručení společníků 

zaniká. (Business.center.cz, cit. 2013-02-19) 

Podle serveru Mesec.cz (cit. 2013-02-19) rozhodnutí o uţití a rozdělení případného 

zisku společnosti je záleţitostí valné hromady. Pokud to není ve společenské smlouvě 

uvedeno jinak, pak se zisk mezi jednotlivé společníky dělí na základě jejich obchodních 
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podílů ve společnosti. Organizační struktura společnosti s ručením omezeným je 

předepsána v obchodním zákoníku.  

Do struktury orgánu patří valná hromada, jednatelé a dozorčí rada. Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada, k jejíţ působnosti patří schvalování stanov a 

jejich změn, rozhodování o změně společenské smlouvy, jmenování, odměňování a 

odvolávání jednatelů a členů dozorčí rady, schvalování roční účetní uzávěrky, rozdělení 

zisku a úhrady ztrát, vyloučení společníka a rozhodnutí o zrušení společnosti.  

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. V případě, kdy má 

společnost více jednatelů, je kaţdý z nich oprávněn jednat jménem společnosti 

samostatně. Mezi povinnosti jednatelů patří řádné vedení předepsané evidence a 

účetnictví, vedení seznamu společníků a informování společníků o záleţitostech 

společnosti.  

Kontrolním orgánem je pak dozorčí rada, která dohlíţí na činnost jednatelů, nahlíţí 

do obchodních a účetních knih a kontroluje v nich obsaţené údaje, přezkoumává roční 

účetní uzávěrku a podává zprávy z kontrol valné hromadě. (Mesec.cz, cit. 2013-02-19) 

 Další moţností, která můţe zjednodušit celý proces zaloţení s.r.o., je zakoupení 

tzv. ready made 
1
 společnosti. Zde odpadají starosti se zdlouhavým zakládáním firmy a 

lze zakoupit za cenu okolo 21 000 Kč.  

Podle webu Easysupport.cz (cit. 2013-02-19) jsou výhody koupě ready made 

společnosti takové, ţe nepotřebujeme základní kapitál k zaloţení firmy, pouze platíme 

cenu za společnost, která je na výběr ze seznamu na webových stránkách. Dále odpadají 

veškeré starosti se zaloţením firmy a můţeme za firmu jednat do několika hodin. 

2.1.4 Proces založení s.r.o. 

Zde je uveden zjednodušený proces, jak se dá zaloţit společnost s ručením 

omezeným. Na základě informací poskytnutých ze serveru e-sro.cz (cit. 2013-02-19). 

 Studium právních předpisů 

                                                 
1 Ready made společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, 

jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí ţádnou 

obchodní činnost, je zaloţena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. (cs.wikipedia.org, cit. 

2013-03-02) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
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Před zaloţením společnosti je třeba detailně nastudovat právní předpisy, jako 

ţivnostenský zákon, obchodní zákon a další, pro redukci rizika chyb při procesu 

zaloţení společnosti.  

 Příprava dokumentace 

Zde je důleţité vyuţít znalostí z předcházejícího bodu. 

 Sepsání společenské smlouvy u notáře 

Musíme zde počítat s platbou za náleţité právnické úkony. 

 Sloţení základního kapitálu 

V případě peněţitého vkladu je třeba zaloţit účet pro podnikatele v bance, na který 

budou sloţeny peněţité vklady. Nepeněţité vklady musí ocenit soudní znalec a uznat je. 

 Obstarání dokumentů 

Majitel musí zajistit výpis z katastru nemovitosti, kde je uvedeno sídlo společnosti 

a výpis z rejstříku trestů. Oba dokumenty můţe sehnat na místě czechpoint. 

 Ohlášení ţivností 

Na ţivnostenském úřadě majitel zaţádá o výpis ze ţivnostenského rejstříku. Zde 

záleţí, jestli se jedná o ţivnost volnou, vázanou nebo koncesi, podle toho se odvíjí 

sloţitost vydání výpisu. 

 Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

Ţadatel podá návrh o zápis do obchodního rejstříku. Dle krajů a soudních úředníků 

se liší poţadavky na udělení. Výpis z obchodního rejstříku by měl podnikatel obdrţet do 

5 pracovních dnů, v praxi tomu tak však často nebývá.  

 Uvolnění účtu v bance 

Banka odblokuje účet po obdrţení výpisu z obchodního rejstříku. 

 Registrace na Finančním úřadě 

Podnikatel musí vyplnit dva formuláře a následně obdrţí osvědčení o registraci 

k daním. 
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 Pořízení výpisu z ţivnostenského rejstříku 

Ţadatel si vyzvedne výpis z ţivnostenského rejstříku, kde je uvedené IČ zapsané od 

ţivnostenského úřadu, které úřad zapíše po zápisu společnosti do obchodního rejstříku a 

můţe začít podnikat.  
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3 Franchising 

Kapitola je zaměřena na franchising, který je jednou z moderních alternativních 

forem podnikání. V České Republice nově rozvíjející se typ podnikatelského modelu, 

který si však vzhledem k „ekonomické minulosti― musel dlouho hledat svou cestu. 

Vzrůstající zájem široké veřejnosti o různé konference a veletrhy pořádané 

franchisovými svazy však ukazuje, ţe česká podnikatelská sféra je na tento typ 

podnikání dostatečně připravena.  

Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního 

podnikání, i proto můţe představovat pro projekt Brutal kruháč jednu z forem expanze 

na nové trhy. Jde o určitý typ systému, jehoţ prostřednictvím se uvádí na trh zboţí, 

sluţby nebo technologie. V této kapitole uvedu definice, tak jak jsou představovány 

různými autory, druhy franchisingu a dále pak výhody a nevýhody, které budou dalším 

vodítkem v empirické části práce. 

3.1 Základní pojmy franchisingu 

Franchising je moţné definovat několika způsoby. V literatuře můţeme najít 

několik definic, jak od zahraničních, tak od českých autorů, dále pak definice vytvořené 

různými svazy a asociacemi, to hlavní však mají společné. Podstata franchisingu je 

zaloţena zejména na úzké a trvalé spolupráci dvou stran, tedy na vztahu, který je právně 

zakotven. 

Server Entrepreneur.com (cit. 2013-02-23) ve své definici franchisingu uţívá také 

slovo vztah, přesněji „trvající vztah, ve kterém franchisor poskytuje licencované 

privilegium pro podnikání franchisantovi a nabízí pomoc při organizování, školení, při 

podpoře prodeje, marketingu a řízení, výměnou za peněžní protiplnění.“ 

Podle Mezinárodní franchisové asociace je franchising metoda distribuce produktů 

a sluţeb. Existují zde minimálně dvě úrovně struktury lidí, kteří jsou zahrnuti do 

franchisového systému:  

1. franchisor – poskytovatel franchisy
2
, který půjčuje svou obchodní značku nebo 

obchodní jméno a systém podnikání,  

                                                 
2
 Franchisa (franšíza) = licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové 

koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet. (Podnikatel.cz, cit. 2013-02-23) 
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2. franchisant – franchisový příjemce, nabyvatel franchisy, který platí podíl na 

zisku a často vstupní poplatek za právo podnikat pod jménem a systémem franchisora. 

(Franchise.org, cit. 2013-02-23) 

Evropská franchisová federace tento model rozvádí dále, uvádí, ţe franchising „je 

zaměřený na distribuci zboží nebo služeb založených na licenčních značkách, souboru 

práv duševního vlastnictví, podnikatelském formátu – to vše je seskupeno jako aktivum 

(majetek).  Tento soubor prodává franchisor, nezávislým partnerům, z nichž každý do této 

nabídky investuje, za účelem takového podnikání jako příležitosti, s ohledem na předpisy 

podnikatelského formátu. Nezávislí partneři – franchisanti tvoří společně s franchisorem – 

zakladatelem, franchisovou síť.“ (Kovářová, 2012, str. 13) 

V České republice se v roce 1998 franchisingem zabýval Vrchní soud v Praze (pod 

sp. zn. 7A 170/1995), který ve svém rozhodnutí uvedl definici franchisingu, resp. 

franchisingové smlouvy. Dle tohoto rozhodnutí je předmětem franchisingové smlouvy 

poskytnutí výrobního nebo obchodního know-how a dalších průmyslových práv 

poskytovatelem příjemci za to, ţe příjemce výsledky svého podnikání uvede na trh; obě 

smluvní strany se stávají partnery; poskytovateli pak náleţí jednorázový poplatek za 

poskytnutí licence a průběţný franchisingový poplatek z měsíčního obratu (nebo z čisté 

trţby, hrubých výnosů apod.), stanovený procentuálně; podnikatelská suverenita 

příjemce franchisy je omezena smluvně; jde však o podnikání na vlastní odpovědnost a 

riziko. 

Franchising se vyznačuje několika charakteristickými znaky, které by se daly dle 

Řezníčkové (2004) shrnout do následujících bodů: 

 dlouhodobá smluvní spolupráce franchisora a franchisanta, 

 vertikálně organizovaná struktura systému, 

 právní a částečná hospodářská samostatnost franchisanta,  

 poskytnutí práv uţívat ochrannou známku, obchodní firmu (jméno) 

franchisora, obchodní značku jeho výrobků nebo sluţeb, technologií, 

výrobní a obchodní tajemství, know-how, image, zkušenosti, odbytové a 

marketingové programy, 

 povinnost franchisanta jednat stanoveným způsobem, 

 právo franchisora řídit a kontrolovat franchisový systém, 

 podpora franchisora při výstavbě a vedení podniku. 
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3.2 Druhy franchisingu 

Ještě dříve, neţ se podnikatel zapojí do franchisingového systému, rozhoduje se, 

jaký typ franchisy vyuţije. Franchising lze rozdělit do několika druhů a to v závislosti 

na sledovaném hledisku.  

Na základě předmětu neboli obchodního formátu, lze dělit dle Rozehnalové (2006) 

franchising na: 

 výrobní – nositel franchisingu dle pokynů poskytovatele sám vytváří 

zboţí, které nese uţitný vzor, obchodní známku apod. poskytovatele, a 

toto zboţí umisťuje na trh, 

 distribuční (prodejní) – v souladu s nímţ dochází nejen k obvykle 

výhradní distribuci zboţí, ale navíc jde o distribuci v prodejnách 

vyuţívajících firemního znaku, franchisant svou činností navazuje na 

franchisora, 

 služeb - nositel franchisingu získává právo uţívat firemní jméno, 

obchodní známku apod. včetně dalších specifik za účelem svého 

podnikání v oblasti provozování hotelů, restaurací, půjčovny aut, atd. 

Další způsoby dělení popisuje Řezníčková (2004). Jedním z nich je dělení na 

základě vztahu ke třetím osobám tzv. „jednoduchý franchising― (obr. 1) a „master-

franchising― (obr. 2). V prvním případě, tedy u master-franchisingu se franchisant stává 

quasi franchisorem, i kdyţ s poněkud omezeným oprávněním, v přesně smluvně 

vymezené oblasti. U jednoduchého franchisingu má zakázanou jakoukoliv činnost, která 

by mohla vést k prozrazení důleţitých informací a údajů týkajících se franchisingového 

systému třetím osobám, franchisant není oprávněn provádět master-franchising. 

Obrázek 1: Schéma jednoduchého franchisingu 

 

Pramen: ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: Podnikání pod cizím jménem. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Co je to franchising?, s. 13.  
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Obrázek 2: Schéma master franchisingu 

 

Pramen: ŘEZNÍČKOVÁ, Martina. Franchising: Podnikání pod cizím jménem. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Co je to franchising?, s. 13.  

Pro doplnění uvádím ještě další dělení. Dle vertikálního členění dělíme franchising 

na „jednostupňový― (franchisor poskytuje franchising pouze franchisantům na stejné 

úrovni) a „vícestupňový― (existuje více úrovní franchisantů). Dále můţeme rozlišovat 

členění z hlediska historického („výrobkový“ a „podnikatelský“ franchising), kriteriem 

můţe být také oblast působení („národní“ a „mezinárodní „franchising). (Řezníčková, 

2004) 

3.3 Výhody a nevýhody franchisingu 

Tento velice úzký a závislý podnikatelský vztah přináší, tak jako mnoho jiných 

obchodních vztahů, mnoho výhod, ale zároveň rizik a úskalí. Tato kapitola je tedy 

zaměřena na jejich porovnání a zhodnocení, které je stěţejní vzhledem k projektu Brutal 

kruháč.  

3.3.1 Výhody a nevýhody pro franchisora 

Nejprve naznačím výhody a nevýhody pro franchisora, tedy pro poskytovatele 

franchisy. Různé zdroje uvádí mnoho výhod a nevýhod tohoto podnikání, ale podstata 

jednotlivých bodů zůstává stejná.  

Výhody pro franchisora lze shrnout dle serveru Podnikatel.cz (cit. 2013-02-23) 

následovně: 

 Expanze na nová území. 
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 Nízké podnikatelské riziko (investice jsou ve velké míře přenášeny na 

franchisanta). 

 Pruţnější reagování na potřeby trhu (díky znalosti prostředí franchisanta). 

 Pravidelný příjem z uţívání licencí. 

 Strategické pokrytí trhu, tak aby nedocházelo ke konkurenci mezi 

franchisanty. 

 Zesílení vyjednávací pozice u dodavatelů (nákupy za niţší ceny s lepšími 

podmínkami). 

 Odbytová jistota. 

 Kvalifikovaný management a kvalitní výběr zaměstnanců. 

Jak jiţ bylo zmíněno, franchisor se můţe potýkat také s nevýhodami. Těmi mohou 

být např.: 

 Riziko vyčlenění franchisanta a vytvoření konkurence. 

 Kontrola je komplikovanější a nákladnější. 

 Narušení dobrého jména společnosti (zneuţití značky poskytovatele 

nedodrţováním postupů výroby či nároků na kvalitu). 

3.3.2 Výhody a nevýhody pro franchisanta 

V případě, ţe člověk vystupuje jako franchisor, měl by být obeznámen také 

s výhodami a nevýhodami, které plynou pro franchisanty. Jedním z důvodů mohou být 

rizika, která mohou nastat při spolupráci s franchisantem. 

Mezi největší výhody pro franchisanty patří dle Řezníčkové (2004): 

 Rychlý přístup na trh, sníţení rizika samostatnosti a větší jistota 

v podnikání. 

 Menší podniky mohou lépe konkurovat větším firmám (proto je franchising 

vhodný zejména pro malé a střední podniky). 

 Marketingová koncepce je předem vyzkoušená a ověřená. 

 Rozsáhlé aktuální know-how (kaţdý franchisant dostává od franchisora 

úvodní školení a potřebné vzdělání, franchisor školí bezplatně i personál). 

 Moţnost věnovat se jen svému podniku. 

 Image velkopodniku, chráněné obchodní jméno a ochranná známka, 

společná reklama. 

 Vyšší výdělek s optimalizací nákladů. 

http://www.podnikatel.cz/clanky/iso-znamka-kvality-nebo-vyhozene-penize/
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 Zvýšená kreditní schopnost (banky ochotněji poskytují úvěry osobám 

s ověřenými podnikatelskými plány). 

Nízká rizika a poměrně vysoká jistota v podnikání, kterou sebou franchising 

přináší, nese ale také řadu nevýhod: 

 Částečná ztráta samostatnosti, závislost na franchisorovi. 

 Omezená moţnost dalších obchodních aktivit (podmínky prodávání 

výrobků a poskytování sluţeb jsou stanovené franchisingovou smlouvou). 

 Některé výrobky nebo sluţby můţe odebírat pouze od franchisora nebo od 

franchisorem stanovených subjektů. 

 Závislost na úspěchu a dobré pověsti franchisora, které nemůţe při jejich 

nepříznivém vývoji nijak ovlivnit. 

 Pravidelné odvádění poplatků franchisorovi. 

Obecně lze výhody a nevýhody podle Řezníčkové (2004) shrnout takto: 

Franchising přináší moţnost dosáhnout levnější obchodní expanze, výhodnější pozice 

na trhu a snazší průnik trţní bariéry, dále usnadňuje start v podnikání, někdy se o 

franchisingu mluví jako o podnikání „na klíč―, umoţňuje tak i nezkušeným a 

začínajícím podnikatelům se účastnit podnikání na velkých trzích, existujícím 

podnikatelům můţe franchising napomoci obstát proti silným a dobře zavedeným 

firmám. 

Základní nevýhody a nebezpečí lze pak shrnout následovně: obchodní model je 

fixní a hotový, dílčí změny jsou moţné jen zřídka, franchisant se musí přizpůsobit, je 

zde velká transparentnost mezi franchiserem a franchisantem, tendence k byrokracii, 

nebezpečí, ţe vznikne vztah nadřízenosti a podřízenosti. (Řezníčková, 2004) 

3.4 Právní zakotvení franchisingu 

V rámci EU neexistuje jednotná právní úprava ani neexistují speciální 

franchisingové zákony. Franchising tak zůstává v rámci právní úpravy občanského, 

obchodního a správního práva. 

Důleţitým prvkem franchisingu, bez kterého by tento obchodní vztah nemohl 

fungovat, je franchisingová smlouva. Tato smlouva je „dvoustranným právním úkonem 

– smlouvou – uzavřenou mezi dvěma právně a ekonomicky samostatným subjekty.“ 

(Řezníčková, 2004, s. 31). V české právní úpravě nesetkáme s franchisingovou 

smlouvou ve formě smlouvy pojmenované, ale ve formě tzv. inominátní smlouvy, coţ 
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znamená, ţe se nejedná o přesně vymezený smluvní typ. Není uvedená povinná forma, 

v jaké musí být smlouva uzavřena, ale z důvodů komplikovanosti vztahu mezi 

franchisorem a franchisantem se doporučuje uzavírat smlouvu písemnou. 

Ve franchisingové smlouvě je nejdůleţitější stanovit závazky, odpovědnost 

jednotlivých stran a ostatní podmínky smluvního vztahu. Níţe uvedené smluvní 

podmínky představují dle Řezníčkové (2004) nutné minimum franchisingové smlouvy: 

1. práva a povinnosti franchisora,  

2. práva a povinnosti franchisanta,  

3. charakteristika zboţí, sluţeb nebo technologií,  

4. platební podmínky,  

5. trvání smlouvy a moţnost jejího prodlouţení,  

6. podmínky převodu franchisového podniku,  

7. ustanovení týkající se autorských a průmyslových práv, práv na označení. 
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4 Kruhový trénink 

Kruhový trénink představuje formu cvičení, na kterém je zaloţen projekt Brutal 

kruháč. Proto je zapotřebí teoreticky nastínit jeho principy.  

Kruhový trénink je podle Jarkovské (2009) tréninková metoda charakteristická 

postupným zapojováním vybraných svalových skupin při cvičení na stanovištích 

obvykle uspořádaných do kruhu. (Jarkovská, 2009) Tento typ tréninků je pouţíván jiţ 

dlouhou řádku let a v posledních letech se vrací na výsluní a těší se veliké oblibě.  

Podstatou kruhového tréninku je zatíţení organismu pomocí různých druhů cviků 

na horní a dolní polovinu těla. Cviky jsou rozděleny na stanoviště a cvičící je postupně 

střídá s minimální pauzou mezi přechodem. Nedochází tak k poklesu tepové frekvence, 

střídáním horní a dolní poloviny těla dochází k cirkulaci krve v celém organismu a 

rozvíjejí se tak silově-vytrvalostní schopnosti cvičícího. 

Mezi účinky kruhového tréninku se dá zařadit rozvoj tělesné zdatnosti, funkční 

síly, výbušnosti, silově-vytrvalostních schopností, aerobní vytrvalosti, motorických 

schopností, posílení svalů hlubokého stabilizačního systému tzv. core.  

Průběh tréninku v rámci projektu je následující:  

 Rozcvička následovaná dynamickým strečinkem. 

 Popsání a předvedení tréninku cvičícím. 

 Zahájení cvičení na stanovištích seřazených do řad – počet stanovišť 

odpovídá počtu cvičících, nejčastěji 17 stanovišť. 

 Doba cvičení na stanovišti 30 sekund. Pauza mezi přechodem 10 – 15 

sekund. 

 Pauza mezi koly 2 minuty. Počet kol 3. 

 Poté následuje tzv. „dodělávací― cvičení na partie, které nebyly v tréninku 

tolik zatíţeny. 

 Trénink je zakončen závěrečným strečinkem a rozloučením. 

Typy tréninků mohou být různorodě zaměřeny například na sílu, vytrvalost, 

jednotlivé svalové partie, atd. Můţeme měnit dobu tréninku, čas cvičení na stanovišti, 

dobu přestávky, počet opakování, typy pomůcek, vše v závislosti na našem zaměření.  

Mezi pomůcky zařazujeme při tréninku Brutal kruháč různé druhy činek, lavičky, 

ţíněnky, medicinbaly, švihadla, lana, různé druhy pneumatik, palice, basebalovou 
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pálku, různé druhy expandérů, zátěţové gumy, kolečko, bulharský pytel, sáně, gymball, 

overball, barely s vodou, balení vod, atletický ţebřík, atd. 

Vzhledem ke své různorodosti a netradičnosti pomůcek a cviků se projekt Brutal 

kruháč těší veliké oblibě. Je zde vytvořen kolektiv z aktivních sportovců i nesportovců. 

Kaţdý si můţe zvolit svoje tempo cvičení, vydat ze sebe naprosté maximum a zvýšit tak 

svojí fyzickou kondici. Toto se dá zařadit mezi hlavní výhody projektu a i samotného 

principu kruhového tréninku.  
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5 Podnikatelský plán 

Vypracování podnikatelského plánu v empirické části práce představuje pro projekt 

Brutal kruháč stěţejní dokument, který umoţní další posun tohoto projektu kupředu. 

Před popsáním jednotlivých částí, je třeba podnikatelský plán teoreticky vymezit. 

Podnikatelský plán je „písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 

a vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností.“ (Srpová 2007, str. 11) 

Podobně pak Šiman a Petera (2010, str. 46) popisují podnikatelský plán jako 

„písemný dokument zaměřený na budoucí vývoj podniku. Význam podnikatelského 

plánu spočívá v získání, analýze a následném využití relevantních interních i externích 

informací.“ 

Wupperfeld (2003) představuje podnikatelský plán jako koncepci podniku, která je 

připravená v písemné podobě. Má obsahovat podnikatelský záměr podniku, jeho cíle a 

strategie, jak těchto cílů dosáhnout. Strategie by měly být pečlivě rozpracované tak, aby 

podaly co nejpřesnější obraz o perspektivě podniku. 

Podnikatelský plán má pomoci projektu Brutal kruháč zhodnotit dosavadní pozici 

na stávajících trzích, určit cíle a směr vývoje do budoucna a nastavit strategie, jak těchto 

cílů úspěšně dosáhnout.  

Podnikatelský plán má mít podle Fotra (1999) a dalších autorů dvě části: 

vnitřní – pro účely interního řízení podniku, 

vnější – slouţící pro úspěšné zacílení firmy na trh. 

Podnikatelský plán by měl být dle Korába a spol. (2008) SMART, měl by tedy 

splňovat následující poţadavky: 

S – konkrétní 

M – měřitelný 

A – dosaţitelný 

R – reálný/ odpovídající 

T – časově ohraničený 

Dále by měl také: 

 být stručný a výstiţný, 
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 být pochopitelný, 

 mít logickou návaznost, 

 ukázat výhody sluţby nebo produktu pro klienta, 

 být orientovaný na budoucnost, 

 respektovat hrozby a slabá místa podniku, 

 vyzdvihnout silné stránky a příleţitosti, 

 najít pro sluţbu nebo produkt odpovídající trh, 

 stanovit marketingové strategie, díky kterým se vynaloţená investice 

zhodnotí. 

5.1 Důvod tvorby podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán by měl představovat základní dokument pro rozhodování 

podnikatele o rozvoji stávajících aktivit nebo podklad pro tvorbu nových se zaměřením 

na potenciální investory. 

Podle serveru Bplan.cz (cit. 2013-02-19) můţeme shrnout důvody pro tvorbu plánu 

do několika bodů: 

1. Kontrola realizovatelnosti podnikatelského plánu 

Teoretické zpracování podnikatelského plánu umoţní zabránit chybám před 

zahájením projektu. Kontrola realizovatelnosti můţe ušetřit spoustu peněz a času. 

Příprava můţe pomoci zjistit, ţe podnikatelský záměr je nevhodný a podnikatel můţe 

od projektu včas odstoupit. 

2. Zajištění bezpečného financování 

Je potřeba zpracovat rozpočty a vyhodnotit potřebné finanční prostředky pro 

zahájení projektu nebo pro jeho rozšíření. Jasná vize nám umoţní jednodušší 

komunikaci s bankou nebo investorem o získání úvěru nebo investice. 

3. Poskytnutí zpětné vazby  

Tvorba plánu můţe firmě umoţnit zjištění stávající situace a poskytnout tak 

zpětnou vazbu, jestli se firma posunula oproti původním cílům. Poté pak firma můţe 

cíle aktualizovat a vydat se správným směrem.  
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4. Přilákání investorů 

Tvorba kvalitního podnikatelského plánu je nezbytná v případě, ţe chceme oslovit 

potenciální investory pro náš projekt. Plán musí být výtečně ústně prezentován, aby 

investory zaujal a dále pečlivě písemně zpracován, pro moţnost detailní analýzy.  

5.2 Druhy podnikatelských plánů 

Podnikatelské plány můţeme rozdělit na několik typů, dělení probíhá podle formy 

a velikosti zpracování plánu. Czechinvest.cz (cit. 2013-02-19) dělí plány na:  

1. Elevator pitch (prezentace ve výtahu) 

Maximálně minutová ústní prezentace. Má obsahovat nejdůleţitější informace, 

které mají investora zaujmout a sdělit to podstatné, nikoliv však know-how. 

Tato minutová prezentace by měla obsahovat: 

 Hlavní myšlenku. 

 V jaké fázi se nachází. 

 Na jakých trzích jí chci uplatnit. 

 Jaké to bude mít výhody. 

 Co mohu nabídnout oproti konkurenci. 

 Kde a kolik chci získat peněz. 

 Jestli chci podnikat sám nebo se společníkem. 

 Jaký bude očekávaný zisk. 

2. Executive summary (výkonný plán) 

Písemný dokument maximálního rozsahu jedné A4. Jedná se o písemné sepsání 

předešlých myšlenek uvedených v elevator pitch, který můţeme investorovi zanechat po 

naší ústní prezentaci. Má obsahovat částku, kterou potřebujeme, typ investice, 

nabízenou sluţbu nebo produkt a trh na kterém chceme uspět. Tento dokument by 

neměl obsahovat detailní rozplánování našich myšlenek, jelikoţ zde vzniká riziko 

okopírování našeho know-how. Měli bychom ho nosit stále při sobě, v případě, ţe 

bychom potkali potenciálního investora. 

3. Zkrácený podnikatelský plán  

Představuje podrobnější a komplexnější zpracování výkonného plánu. Slouţí 

hlavně pro firmy, které cítí, ţe mají originální nápad a chtějí si ho uchránit. 
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4. Plný podnikatelský plán  

Nejširší zpracování výkonného plánu včetně marketingové a finanční analýzy, 

SWOT analýzy, firemní filozofie, atd. Plný podnikatelský plán můţe být vyţadován 

např. bankou při ţádosti o úvěr nebo investorem, kterého oslovili naše informace a 

myšlenky ve výkonném plánu. 

Koráb a spol. (2008) dělí podnikatelské plány podle toho, v jakém období jsou 

pouţity na: 

a) start- up plán (při tvorbě podniku/ projektu), 

b) růstový plán, 

c) turnaround plán (v době začínající krize), 

a další. 

V této práci vyuţívám start-up plán pro zpracování informací potřebných k expanzi 

projektu do dalších měst a růstový plán pro rozvoj stávajících měst. 

5.3 Složení podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu můţe být různorodá, podle závislosti na potřebách 

jeho tvůrce. Mnoho autorů uvádí různou strukturu podnikatelského plánu. Podle 

Hisriche a Peterse (1996) má být jeho struktura následovná: 

1. Titulní strana - obsahuje název a sídlo společnosti, jméno podnikatele, druh 

podnikání. 

2. Obsah – ucelený souhrn jednotlivých částí dokumentu. 

3. Exekutivní souhrn – shrnutí důleţitých údajů, které jsou v dalších částech 

podrobněji rozebrány. 

4. Popis podniku a poskytované sluţby – stručné představení podniku/ projektu a 

detailnější představení nabízených sluţeb. (Hisrich a Peters, 1996) 

Zde bych zařadil pro potřeby projektu jako další bod představení firemní identity.  

5. Představení firemní identity – nastiňuje filozofii organizace, pouţívaný design, 

styl firemní komunikace, firemní kulturu. (Voráček, 2012) 
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Dále dle Hisriche a Peterse (1996) 

7. Analýza trhu a konkurence – v tomto bodě je potřebné zanalyzovat cílový trh, 

zjistit konkurenci v okolí, provést marketingový výzkum a SWOT analýzu. 

8. Marketingový plán – zde je zapotřebí na základě zjištěných výsledků vhodně 

nastavit marketingový mix a segmentovat cílového zákazníka. 

9. Operační plán – rozplánování jednotlivých částí plánu v čase. 

10. Finanční plán – představuje analýzu hospodaření podniku, jehoţ součástí by 

měla být rozvaha, výkaz zisků a ztrát a cashflow. 

11. Hodnocení rizik – zaměření na oblasti, které by mohly ohrozit projekt/ podnik. 

12. Závěrečné zhodnocení plánu – vyvození závěrů zjištěných z předchozích 

analýz. 

13. Přílohy. 

5.4 Rozpracování podnikatelského plánu 

V této části práce podrobně rozpracuji jednotlivé části plánu, které poslouţí jako 

teoretický podklad pro empirickou část práce. Vycházím ze struktury podnikatelského 

plánu uvedené v bodě 4.3. 

5.4.1 Titulní strana 

Titulní strana obsahuje zkrácený obsah podnikatelského plánu, kde jsou obsaţeny 

podle Hisriche a Peterse (1996) tyto body: 

1. Název a sídlo společnosti 

2. Jméno podnikatele / podnikatelů a spojení na ně 

3. Popis společnosti a povaha podnikání 

4. Částka potřebného kapitálu a jeho struktura 

5. Prohlášení o důvěrnosti zprávy 

Titulní strana by měla vypadat reprezentativně, proto často obsahuje i logo firmy a 

měla by jasně představit podnikatelský záměr. 
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5.4.2 Exekutivní souhrn 

Nepředstavuje úvod, ale shrnutí stěţejních bodů. Často bývá zpracováván aţ ke 

konci. Jeho cílem je vzbudit touhu v potenciálních investorech. Měl by být zpracován 

podle pravidla SMART, tak aby vystihl hlavní cíle podniku a strategie k jejich dosaţení. 

Podle Srpové (2007) je vhodné uvést tabulku, která bude obsahovat: 

Podnikatelský záměr – popsání vize podniku, nabízených sluţeb a cílových trhů. 

Faktory úspěchu – představení našich výhod oproti konkurenci, nastínění 

jedinečnosti našeho projektu/ podniku. 

Podnikové cíle 

Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – zde je třeba naznačit, jaký chceme 

mít obrat a zisk, kolik potřebujeme kapitálu a jak tento investovaný kapitál bude 

zhodnocen. 

5.4.3 Popis podniku a poskytované služby 

V tomto bodě podnikatelského plánu uvedeme detailní popis nového projektu/ 

podniku, tak aby si potenciální investor dokázal reálně představit naší vizi ohledně cílů 

projektu. Měli bychom pouţívat jen fakta, která jsou pravdivá, a můţeme je doloţit. 

Základními body této části podnikatelského plánu jsou dle Hisriche a Peterse 

(1996): 

 Poskytované výrobky nebo služby – Jaké máme výhody oproti konkurenci, 

jaká je cena sluţby nebo výrobku, jaký má uţitek pro zákazníka 

  Dostupnost podniku a jeho velikost – Ukázat investorovi, kde se náš podnik 

nachází, jaká je dostupnost MHD, moţnosti parkování. Celkově předvést, 

jak je místo atraktivní. 

 Struktura personálního obsazení – Důleţité představit hlavně majitele 

podniku, moţnost vloţit jeho ţivotopis do podnikatelského plánu. Dále 

uvést organizační strukturu firmy. 

 Cíle a strategie podniku – Stručně a jasně uvést cíle podniku (i v číselné 

podobě) a definovat strategie a potřebné zdroje, jak těchto cílů úspěšně 

dosáhnout. (Hisrich a Peters, 1996) 
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5.4.4 Představení firemní identity 

V rámci podnikatelského plánu by určitě nemělo chybět představení firemní 

identity. Autoři tento bod v literatuře v rámci sestavení podnikatelského plánu 

neuvádějí, nicméně by určitě neměl chybět. Seznámení investora s firemní identitou 

před samotným zahájením jednotlivých analýz mu můţe například umoţnit lépe 

pochopit filosofii firmy a její vize. Investor pak můţe začít na firmu nahlíţet z jiného 

pohledu a podnik tak zvýší svoje šance na úspěch.   

Jak uvádí Voráček (2012) firemní identita je komplexní pojem představující 

jednotný styl vnější i vnitřní komunikace společnosti. Zahrnuje v sobě historii firmy, 

pouţívané strategie a firemní filozofii, které jsou navenek reprezentovány firemním 

designem, komunikací, produktem nebo sluţbou a její kulturou.  

Dle Vysekalové a Mikeše (2009) je firemní identita nástrojem pro budování 

firemní image, která je představou cílových skupin o podniku. Proto je důleţité, aby se 

firemní identita a image doplňovaly a byly uceleným systémem.  

Filozofie organizace 

Uvedení filozofie organizace je v rámci projektu Brutal kruháč důleţité. Nejedná se 

jen o kruhové tréninky, ale tento projekt sdruţuje kolektiv lidí s podobnou mentalitou, 

kteří jsou fyzicky i psychicky odolní a ochotní ze sebe vydat maximum.  

Podle Voráčka (2012) filozofie firmy představuje určité krédo nebo vizi, 

korespondující s cíli firmy.  

Firemní design 

Design firmy se vizuálně podílí na výsledné image firmy. Proto je zapotřebí, aby 

byl kreativní a nápaditý a vyvolal tak další zájem o firmu a její sluţby.  

Design firmy (v oblasti sportovní komerce), jak uvádí Voráček (2012) vytváří:  

 Název organizace (projektu) 

 Logo 

 Značka 

 Tiskové materiály – veškeré vizitky, tiskové zprávy, hlavičkové papíry, atd. 

 Merchandisingové předměty – např. suvenýry, upomínkové předměty, 

oblečení, atd. 

 Vzhled firmy – vzhled budov, design uvnitř firmy 
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 Oblečení zaměstnanců organizace – jednotné pro všechny, tzn. od 

managementu po trenéry. Oblečení můţe být rozlišeno dle aktivity 

 Sportovní nářadí a náčiní v jednotném stylu organizace 

 Jednotný vzhled dopravních prostředků 

 Vzhled webu a sociálních sítí – v dnešní době je obzvlášť důleţité pouţití 

jednotného designu a vzájemná propojenost těchto dvou sloţek 

 Shodný image firmy na sportovních akcích 

Značka 

Značka je základem celé firemní identity a od ní se odvíjejí její další části. Proto 

představuje pro projekt Brutal kruháč stěţejní faktor, se kterým se klienti ztotoţňují.  

Jak uvádí Svoboda (2009) značka má tři základní funkce:  

 Identifikace – usnadnění rozpoznání produktu nebo sluţby 

 Záruka – určitá kvalita, kterou zákazník očekává 

 Ztotožnění – zákazník se buď se značkou ztotoţňuje, nebo se od ní 

distancuje, dle jeho vnitřních hodnot 

Značka reprezentuje firmu a skládá se z jedinečných prvků, kterými dle Voráčka 

(2012) jsou:  

 Název značky – spolu s logem je to nejdůleţitější prvek, který tvoří značku 

a definuje jí  

 Logo – vizuální prvek značky, který často bývá uváděn i s názvem a má za 

úkol zákazníka zaujmout 

 Osobnost – představitel, který je zosobňován se značkou 

 Slogan a popěvek – fráze nebo slovní spojení, často doplněné hudebním 

doprovodem  

 Obal – má identifikační, ochrannou a informační funkci 

 Ztotožnění klientů s firmou/ projektem – uznávání stejných hodnot a sdílení 

emocí při tréninku 

Značka nemusí obsahovat všechny prvky. U společností nabízející pouze slouţí, 

často chybí obal, protoţe nic hmotného nevyrábějí.  
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Firemní komunikace 

Firemní komunikace představuje komplexní spektrum komunikačních prostředků, 

s nimiţ firma pracuje, tak aby optimálně ovlivňovala svoje vnitřní i vnější prostředí. 

Podle Vysekalové a Mikeše (2009) firma musí komunikovat se svými cílovými 

skupinami, ale i skupinami zájmovými. Tyto skupiny mají často odlišné názory, a proto 

společnost musí aplikovat různé komunikační strategie, tak aby u všech vytvářela 

pozitivní image.  

Součásti firemní komunikace tedy jsou:  

 Vztahy s klienty – hlavní skupina, se kterou je třeba udrţovat dobré vztahy 

 Vztahy s investory – speciální komunikace např. s potenciálními investory 

 Vztahy se zaměstnanci – potřeba udrţovat pozitivní vztah zaměstnanců 

k firmě, reprezentují firmu svým chováním i mimo zaměstnání 

 Vztahy s médii – důleţitý prvek komunikace, protoţe je potřeba mít média 

nakloněna na svojí straně 

 Vztahy s komunitami – komunikace hlavně s komunitami působícími 

v blízkosti firmy, které mohou ovlivnit její chod 

(Vysekalová a Mikeš, 2009) 

Firemní kultura 

Firemní kultura se také svou měrou podílí na tvorbě identity a image organizace. 

Často bývá ohraničena konkrétním podnikovým řádem nebo směrnicemi a je důleţité, 

aby zaměstnanci i zaměstnavatelé tyto pravidla dodrţovali.  

Organizační kultura „se týká hodnot, postojů a chování, které charakterizují 

způsob fungování organizace a je spojena s efektivností public relations.“ (Stoldt a 

spol., 2006, s. 246) 

Jak uvádí Pedersen a spol. (2007, s. 130) „mezi faktory, které pomáhají formovat 

kulturu sportovní organizace, patří prostředí, povinnosti, styl vedení, struktura, zdroje a 

celkové klima.“ 

Podle Vysekalové a Mikeše (2009) jsou základními prvky organizace: 

 Symboly – Např. pouţívaný slang, způsob oblékaní ve firmě, atd. 
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 Hrdinové – Představují například zakladatele společnosti jako ideál 

pracovníka ve firmě. 

 Rituály – Sem patří různé pracovní schůzky, společné kontrolní systémy, 

neformální oslavy, atd. 

 Hodnoty – Nejdůleţitější část kultury firmy, která představuje uznávané 

hodnoty ve firmě všemi zaměstnanci, tzn., co chápou jako dobré či špatné. 

Hodnoty se promítají do pracovní morálky, vzájemné spolupráce 

zaměstnanců, a proto je třeba, aby je zaměstnanci chápali podobně.  

5.4.5 Analýza trhu a konkurence 

Při tvorbě podnikatelského plánu je jedním z nejdůleţitějších bodů zpracování 

analýzy trhu a konkurence. Kvalitní zpracování této analýzy umoţní podniku určit své 

cílové zákazníky, identifikovat konkurenci a celkovou situaci na trhu. Díky této analýze 

můţe podnik zjistit, jestli má vůbec šanci na přeţití v oblasti, kde podniká nebo se 

chystá začít.  

V této práci se věnuji nejprve analýze makroprostředí, mikroprostředí, poté 

marketingovému výzkumu, který je proveden formou dotazníku a nakonec SWOT 

analýze, která shrnuje výsledky z předešlé části analýzy. V empirické části této práce 

poslouţí výsledky z těchto analýz k rozvoji projektu ve stávajících městech a jeho 

posun do nových měst. 

Analýza makroprostředí 

Makroprostředí obsahuje faktory, které podnik obklopují nezávisle na jeho 

působení. Tyto faktory jsou politické, ekonomické, sociální a technologické. 

Jak uvádí Sedláčková (2000) makroprostředí představuje vlivy a podmínky, které 

vznikají nezávisle na vůli podniku. Podnik se však musí snaţit je anticipovat a aktivně 

na ně reagovat.  

K analýze makroprostředí se nejčastěji vyuţívá PEST analýza (obr. 3), kde 

jednotlivá písmenka zahrnují právě faktory politické, ekonomické, sociální a 

technologické. Jak uvádí Jakubíková (2009) mezi politické faktory patří hodnocení 

politické stability ve státě, politický vliv různých skupin, atd. Mezi faktory ekonomické 

řadí vývoj HDP, míru inflace, nezaměstnanosti nebo výši úrokových sazeb. Sociální 

faktor se zabývá demografickým profilem populace, tzn. hodnocením vzdělanosti lidské 
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populace, kvalitou ţivota, atd. Technologické faktory představují posun ve vývoji a 

výzkumu. Mezi další body analýzy se dají zařadit faktory legislativní a environmentální. 

Na firmu často mají vliv jen některé faktory a je tomu i tak v rámci projektu Brutal 

kruháč, proto se zaměřím hlavně na faktory, které projekt ovlivňují nejvíce. 

Obrázek 3: PEST analýza 

 

 

 Pramen: PEST analýza. Http://rivatics.cz [online]. 2012 [cit. 2013-02-23]. 

Dostupné z: http://rivatics.cz/pest-analyza/ 

Analýza Mikroprostředí 

Při analýze mikroprostředí si firma musí vymezit trh, na kterém chce působit a 

v rámci tohoto trhu zjistit svojí hlavní konkurenci, substituty, kterými lze produkt nebo 

sluţba nahradit, najít vhodné dodavatele a odběratele pro svůj produkt či sluţbu. Jak 

uvádí Vykypěl a Keřovský (2002) mikroprostředí podniku je ovlivňováno hlavně jeho 

konkurenty, klienty a dodavateli. Vykypěl a Keřovský (2002) K analýze mikroprostředí 

podniku se nejčastěji uţívá Porterův model konkurenčních sil, který je znázorněn na 
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obrázku číslo 4. Podle Mariniče, Nývltové (2010) můţeme Porterův model rozdělit na 

pět sektorů:  

 Sektor klientů – Firma musí identifikovat svoje cílové klienty a najít cesty, 

jak je efektivně oslovit. Je důleţité analyzovat jejich potřeby a očekávání. 

Firma řeší hlavně otázky jejich kupní síly. 

 Sektor dodavatelů – Zde firma analyzuje hlavně vyjednávací sílu 

dodavatelů, kvalitu jejich sluţeb a jak se vše promítne do firemních 

nákladů. Pro firmu je lepší, kdyţ jedná ze silnější pozice a má na výběr více 

dodavatelů. 

 Sektor substitutů – Firma se zabývá otázkou, jak mohou být její produkty 

nebo sluţby nahrazeny jinými. 

 Sektor stávajících konkurentů – Důleţitá část analýzy, ve které se podnik 

řeší otázky jeho síly oproti ostatním konkurentům, kdo je největší 

konkurent, jaké je mnoţství substitutů, jak se konkurenti mění, atd. 

 Sektor nových konkurentů na trhu – Zabývá se otázkami, jak je těţké 

vstoupit na trh, jestli existují bariéry pro vstup nových konkurentů. 

Obrázek 4: Porterův model konkurenčních sil 

 

Pramen: Porterův model konkurenčních sil. Vlastnicesta.cz [online]. 2012 

[cit. 2013-02-23]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody -1/porteruv-

model-konkurencnich-sil-1 
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SWOT analýza 

SWOT analýza se dá povaţovat za efektivní a jednoduchou pomůcku, která 

pomáhá podniku určit jeho aktuální stav. Z výsledků této analýzy můţe podnik vyvodit 

patřičné závěry a provést změny. SWOT analýzu můţeme vyuţít v mnoha rozličných 

oblastech, jakými jsou management, marketing, hodnocení kvality, atd. 

Základ této metody spočívá v definování a ohodnocení jednotlivých faktorů, které 

jsou vymezeny čtyřmi oblastmi: 

 Strengths (silné stránky) 

 Weaknesses (slabé stránky) 

 Opportunities (příleţitosti) 

 Threats (hrozby) 

Silné a slabé stránky představují vnitřní faktory a příleţitosti a hrozby představují 

vnější faktory. 

Střelec (cit. 2013-02-23) na webu vlastnicesta.cz popisuje čtyři typy strategií, pro 

které se můţe organizace ve svém jednání rozhodnout: 

 Max-Max strategie – maximalizací silných stránek – maximalizovat příleţitosti  

 Min-Max strategie – minimalizací slabých stránek – maximalizovat příleţitosti  

 Max-Min strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby 

 Min-Min strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby 

(Střelec, cit. 2013-02-23) 

Jak uvádí Kotler a Armstrong (2004) při zpracování SWOT analýzy by měly být 

dodrţeny tyto zásady: 

 Závěry SWOT analýzy by měly být relevantní. 

 SWOT analýza má řešit jen důleţitá fakta. 

 SWOT analýza jako součást strategické analýzy by měla obsahovat pouze 

fakta potřebná pro tvorbu příslušných strategií. 

 Musí být objektivní. 

 Jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny podle svého významu. 
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5.4.6 Marketingový plán 

Před představením marketingového plánu je třeba definovat, co znamená vůbec 

pojem marketing. Světlík (1994, str. 10) definuje marketing jako „proces řízení, jehož 

výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a 

přání zákazníků efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“ 

Zpracování marketingového plánu je pro firmu stěţejní, protoţe jí lépe umoţní 

určit, jakým způsobem budou sluţby nebo produkty propagovány, oceňovány, 

distribuovány a kde budou nabízeny. Na základě výsledků z marketingového plánu 

můţe firma lépe zpracovat finanční plán, ve kterém zpracuje odhady o budoucích 

nákladech, trţbách, atd. 

Výchozím bodem marketingového plánu je marketingový mix. Kotler (2007, str. 

74) definuje marketingový mix jako „soubor marketingových nástrojů, které firma 

používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“ 

Marketingový mix tvoří: 

 Produkt – Jedná se o konkrétní výrobek, který organizace nabízí nebo 

také její sluţby. 

 Cena – Základní faktor mixu. Firma musí určit cenu produktu nebo 

sluţby, která odpovídá a zohledňuje všechny aspekty trhu. 

 Místo – Představuje distribuční cesty, způsob dopravy a lokality, kde je 

výrobek nebo sluţba nabízen. 

 Propagace – Jedná se o komunikační nástroje, které firmy vyuţívají 

k oslovení a získání potenciálních zákazníků. 

Marketingový plán je sestaven na základě výsledků z předchozích analýz makro a 

mikroprostředí, SWOT analýzy a výsledků marketingového výzkumu. V rámci 

marketingového plánu je zapotřebí přesně segmentovat cílové zákazníky a odhadnout 

poptávku. Na základě všech předešlých zjištění je třeba sestavit přesný marketingový 

mix, který efektivně vyuţívá nástroje marketingové komunikace.  

Zpracování marketingového plánu pro projekt Brutal kruháč je velice důleţité, 

protoţe přispěje k vytvoření marketingových opatření, které podpoří jeho další rozvoj. 
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5.4.7 Operační plán 

Operační plán je podle Korába a spol. (2008) vytvořen aţ po zpracování 

podnikatelského záměru, včetně jednotlivých analýz a strategií. V této části by měl být 

podnikatelský plán rozplánován na určité časové období. Je zde zapotřebí vytyčit 

jednotlivé kroky a časové vymezení jejich realizace. 

5.4.8 Finanční plán 

Finanční plán je stejně jako marketingový plán jedním ze základních stavebních 

kamenů podnikatelského plánu. Je v něm nutné rozplánovat jednotlivé finance, které 

jsou potřeba na zahájení činnosti a následný provoz podniku. Ze začátku firma 

analyzuje jednotlivé finanční toky za období měsíců či čtvrtletí, při stabilizaci za dobu 

let. Finanční plán by měl být kvalitně zpracován, protoţe je většinou hlavním zájmem 

potenciálních investorů nebo bankéřů. Je vhodné v něm uvést reálnou, optimistickou a 

pesimistickou variantu vývoje jednotlivých výkazů. 

Finanční plán by měl podle Srpové (2007) obsahovat celkový rozpočet projektu, 

strukturu finančních prostředků a zdroje financování. 

Tři základní části finančního plánu podle Hisriche a Peterse (1996) jsou:  

 Peněžní toky (cashflow) – Zde sepíšeme naše předpokládané příjmy a 

výdaje za určité časové období. Ze začátku za období měsíců, později za 

období let. Zjištěné informace nám umoţní plánovat naší činnost do 

budoucna. 

 Výkaz zisků a ztrát – Zpracujeme výnosy, náklady a hospodářský výsledek 

za určité období. Zjistíme, zda nám vytvořený zisk stačí na pokrytí našich 

nákladů 

 Rozvaha – Zobrazuje vývoj majetku podniku a zdroje jeho financování. 

Sestavuje se na začátku, v průběhu a na konci roku. 

(Hisrich a Peters, 1996) 

V rámci finančního plánu můţeme dále uvést ukazatele jako dobu návratnosti 

investic, rentabilitu podniku, atd.  

5.4.9 Hodnocení rizik 

Příprava podnikatelského plánu a i samotné podnikání v sobě nese spoustu rizik, 

kterým je třeba předcházet. Je zapotřebí, aby v rámci podnikatelského plánu bylo 

zpracováno i hodnocení potenciálních rizik, které mohou během jeho realizace nastat. 
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Jak uvádí Fotr (1999) podnikatelské riziko představuje nebezpečí, ţe dosaţené 

hospodářské výsledky podnikání se budou lišit od těch předpokládaných. Odchylka 

můţe být ţádoucí (vyšší zisk) nebo neţádoucí (ztráta). Je třeba rizika ohodnotit a 

připravit scénáře, jak tyto potenciální rizika zaţehnat. 

Podle Korába a spol. (2008) existují čtyři kroky k řízení rizika: 

 Identifikace rizikových faktorů – Zde je třeba určit vnitřní a vnější faktory, 

které nás mohou ohrozit a v rámci moţností se na ně připravit. 

 Kvantifikace rizik – Číselně zhodnotíme pravděpodobnost výskytu 

rizikového faktoru. 

 Plánování krizových scénářů – Rozpracování plánů a strategií, pro případ 

projevení rizika. V rámci plánu by měla být rozpracována finanční analýza, 

zohledňující vliv dopadů rizik na firmu.  

 Monitoring a řízení – Zabývá se kontrolou a sledováním rizikových faktorů.  

Při objevení rizikového faktoru se vybírá scénář, který ho eliminuje nebo 

zmírní jeho dopady.  

5.4.10 Závěrečné zhodnocení plánu 

V závěru shrneme předchozí poznatky z předešlých částí plánu. Můţeme uvést 

základní marketingové a ekonomické údaje z předchozích částí plánu, pro lepší 

orientaci potenciálních investorů nebo bankéřů. Je důleţité zde shrnout naše poţadavky 

vůči investorovi, a co mu na oplátku my nabízíme, např. výši jeho podílu. V závěru 

bychom také měli uvést naše hlavní přednosti, které mohou investora oslovit. 

Součástí plánu mohou ještě být přílohy obsahující dokumenty, které není třeba 

uvádět v hlavních částech plánu. Patří sem informace z výzkumu, různé druhy smluv, 

výpis z obchodního rejstříku, ţivotopisy důleţitých osobností firmy, detailně 

zpracované ekonomické výkazy, fotografie, atd.  
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B. Empirická část 

6 Metodologie 

V rámci této diplomové práce byl zpracován marketingový výzkum. Výzkum byl 

zaměřený na analýzu spokojenosti klientů s projektem Brutal kruháč v jednotlivých 

městech. Informace byly zpracovávány pomocí internetového dotazníkového šetření od 

klientů, kteří navštěvují tréninky. Cílem výzkumu byla analýza spokojenosti klientů s 

projektem Brutal kruháč, na základě které bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých 

výsledků. V závislosti na výsledcích dotazníkového šetření byla provedena opatření pro 

zvýšení spokojenosti klientů.  

Pro získání a zpracování informací byly vyuţity následující výzkumné metody: 

 rešerše 

 pozorování 

 analýza a syntéza 

 komparace 

 dedukce a indukce 

 deskripce 

 dotazníkové šetření 

6.1 Marketingový výzkum 

Firma nemůţe optimálně fungovat bez toho, aby nejdříve zjistila potřeby a přání 

svých zákazníků. Proto je vyuţíván marketingový výzkum, jako nástroj slouţící firmě 

právě k těmto účelům. Podle Hague (2003) můţeme marketingový výzkum chápat, jako 

systematizovaný sběr informací, za účelem zpracování analýzy a vyvození potřebných 

závěrů. Foret (2008) řadí mezi výhody aktuálnost informací a při kvalitním zpracování 

dobrou vypovídací schopnost, hlavní nevýhodou je časová náročnost. (Foret, 2008) 

Marketingový výzkum by měl představovat nedílnou součást podnikatelského plánu. 

Druhy marketingového výzkumu 

Dle Simové (2005) můţeme marketingový výzkum rozdělit na primární a 

sekundární. U primárního výzkumu sbíráme informace přímo od zkoumaných jednotek, 

zatímco u sekundárního vyuţíváme jiţ nashromáţděných informací, např. v rámci 

jiného primárního výzkumu. 
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Etapy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum se nejčastěji skládá z těchto etap: 

 Definice problému a stanovení cíle. 

 Zpracování plánu výzkumu. 

 Shromáţdění informací a dat. 

 Zpracování a analýza informací a dat. 

 Prezentace výsledků. 

(Simová, 2005) 

V rámci výzkumu je důleţité jasně definovat jeho cíl a zvolit způsob jeho 

zpracování. V rámci této práce je pouţito elektronické dotazníkové šetření, jehoţ 

výsledky umoţní analyzovat potřeby a návrhy klientů projektu. 

6.2 Popis výzkumného plánu 

 Pro diplomovou práci jsem vyuţil variantu dotazníkového šetření zaměřeného na 

cílovou skupinu stávajících klientů projektu Brutal Kruháč.  

6.3 Metody získání dat 

Dotazníkové šetření 

Jak uvádí Simová (2005) dotazníkové šetření je nejuţívanější metodou sběru dat. 

Je tvořeno určitým počtem otázek, které mají za cíl zjistit respondentovy názory. 

Výzkumník pak jednotlivé názory analyzuje a vyvozuje z nich závěry. 

Dotazování můţeme rozdělit na: 

 Osobní 

 Písemné 

 Elektronické 

 Telefonické 

(Simová, 2005) 

V závislosti na získaných informacích spadá dotazník částečně pod kvantitativní a 

také pod kvalitativní metody. „Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, 

experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. 

Konstruované koncepty zjišťujeme pomocí měření, v dalším kroku získaná data 

analyzujeme statistickými metodami s cílem je explorovat, popisovat, případně ověřovat 

pravdivost našich představ o vztahu sledovaných proměnných.“ (Hendl, 2005, str. 46) 
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Kvalitativní metody představují „proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ (Hendl, 2005, s. 

50) V práci jsem vyuţil kvantitativního šetření pomocí kvalitativní explorace.  

Jak uvádí Simová (2005) dotazníkové šetření patří k výzkumu kauzálnímu, cílem je 

zjistit vzájemné vztahy jevů, příčin a následků.(Simová, 2005) V diplomové práci byl 

vytvořen jednorázový výzkum, pomocí dotazníku, který zprostředkovává primární 

informace. Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo získat odpovědi na dílčí otázky, a 

zjistit tak postoje a názory klientů na projekt Brutal kruháč.  

Dotazník byl zpracován a statisticky vyhodnocen serverem Survio.com, který se 

zabývá tvorbou dotazníku a dalších forem průzkumu. Na tomto serveru je moţné 

bezplatně vytvořit dotazníkové šetření a nechat si ho statisticky vyhodnotit. Server 

nabízí rozsáhlý výběr druhů odpovědí (např. otevřené, uzavřené, škála, atd.). Otázky se 

dají označit jako povinné nebo nepovinné, díky tomu je moţné získat důleţité odpovědi 

od respondentů. 

Moderní způsob internetového dotazování je velmi oblíben. Hlavní výhody 

spočívají ve flexibilitě a rychlosti sestavení dotazníku. Můţeme získat velký počet 

respondentů a rychle oslovit cílové skupiny. Respondent se prakticky nedá při 

internetovém dotazování ovlivnit, jako např. při osobním dotazování. Nevýhodou je, ţe 

respondent můţe vyplnit dotazník několikrát různorodě a zkreslit tak výsledky. 

Dotazník měl za úkol zjistit: 

1. Kdy a jak často by chtěli klienti trénovat. 

2. Jak jsou klienti spokojeni s cenou tréninků. 

3. Jestli by přivítali, aby měl nováček první vstup zdarma.  

4. Spokojenost s dostupností, vybavením prostor a nabídkou cvičebních 

pomůcek 

5. Jestli by klienti byli ochotni zaplatit vyšší cenu za trénink v případě 

zkvalitnění sluţeb (vlastní prostory a nové pomůcky). 

6. Jaká je spokojenost s nabízenými cenami v soutěţi, oblečením a 

s webovými stránkami. 

7. Jak jsou klienti spokojeni s trenéry a stylem vedení tréninků. 
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8. Jestli by měli klienti zájem zúčastnit se víkendového kempu. 

9. Odkud se klienti o projektu dozvěděli. 

10. Co je pro klienty na tréninku nejdůleţitější a co by chtěli vylepšit. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v kapitole 7.6, jako součást 

podnikatelského plánu, protoţe přinášejí potřebné informace pro sestavení 

marketingového a finančního plánu. 

Výběr otázek 

Připravené dotazníky (Příloha 1) byly anonymní, obsahovaly otázky uzavřené, 

otevřené, demografické a škály k získání celkového a přesnějšího názoru respondenta.  

Otevřené otázky jsou takové, kde je respondent vyzván k volné odpovědi. 

Respondent zde můţe otevřeně popsat svoje názory a návrhy. 

Uzavřené otázky jsou otázky, kde respondent označí nejvhodnější variantu 

odpovědi. Uzavřené otázky dávají přesnou odpověď.  

Jako další byly v dotazníku vyuţity škály, které jsou dle Simové (2005) hojně 

vyuţívány v marketingovém výzkumu, jelikoţ převádí neměřitelné atributy na 

měřitelné, neboli kvantifikují kvalitativní údaje. Jsou vyuţívány intervaly, které 

usnadňují respondentovi vyjádření jeho názoru. Existují škály s lichým počtem bodů 

nebo se sudým počtem. (Simová, 2005) V závislosti na našich potřebách můţeme 

vyuţít škály s lichým počtem, které umoţňují respondentovi vyjádřit neutrální názor 

nebo se sudým počtem, jako je tomu u dotazníku v této práci, kde chceme, aby se 

respondent přiklonil k jedné z variant. 

V dotazníkovém šetření jsem pouţil v rámci uzavřených otázek: dichotomické 

otázky, kde jsou na výběr odpovědi ano – ne. Dále také vícenásobný výběr neboli 

„multiple choice―, kde má respondent moţnost zvolit více neţ jednu odpověď. Z typů 

uzavřených otázek ještě také stupnici známek, zde respondent odpovídá na otázky na 

stupnici od jedné do pěti, které číselně odpovídají škále od výborné po nedostatečnou. 

 Z otevřených otázek byly pouţity nestrukturované otevřené, ve kterých respondent 

odpovídá volně, dle svého uváţení a můţe tak vyjádřit svoje názory a návrhy.  

Demografické otázky obsahovaly údaje o pohlaví, věku, zda klient pracuje nebo 

studuje a výši hrubého měsíčního příjmu.  
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Sběr dat 

Dotazník byl vytvořen na webu survio.com. Respondenti byli přesměrováni na 

tento web z oficiálního webu projektu www.brutalkruhac.cz nebo z facebookových 

stánek projektu. Dotazování probíhalo v období od 17. 1. 2013 do 10. 3. 2013. Bylo 

dohromady vyplněno 141 dotazníků, kdy počet odpovědí v jednotlivých městech 

odpovídal počtu klientů, kteří tréninky pravidelně navštěvují.  

6.4 Výzkumný soubor 

    Vzorek respondentů byl získán výběrovým šetřením tak, ţe respondenti byli 

vybráni ze základního souboru pomocí následujících kritérií – lidé ve věku 15-50 let, 

ţijící v Praze, Ústí nad Labem nebo Liberci, stávající klienti projektu Brutal Kruháč 

v jednotlivých městech, kde se tréninky konají. Způsob výběru základního vzorku 

respondentů byl záměrný. Pro lepší přehlednost jsou bliţší specifika výzkumného 

souboru uvedeny v kapitole 7.6 Výsledky dotazníkového šetření. 
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7 Podnikatelský plán projektu Brutal kruháč 

V rámci teoretické části práce byla vymezena teoretická východiska slouţící jako 

základ pro část praktickou. V této části práce je zpracován podnikatelský plán projektu 

Brutal kruháč, který má za cíl najít moţnosti dalšího rozvoje ve stávajících městech a 

zároveň v rámci analýz zhodnotit i moţnosti expanze do nových měst.  

7.1 Titulní strana 

Název podniku: Brutal kruháč 

Obor podnikání: Provozování sportovních tréninků 

Sídlo: Kmochova 27, 400 11, Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: Bc. Jakub Jirgle 

Telefon: +420 728 322 707 

www: http://www.brutalkruhac.cz 

e-mail: ustinl@brutalkruhac.cz 

Facebook: http://www.facebook.com/brutal.kruhac 

Twitter: https://twitter.com/BrutalKruhac 

Veškeré informace uvedené v tomto podnikatelském plánu jsou považovány za 

důvěrné. Kopírování, šíření či prozrazování obsahu je povoleno pouze se souhlasem 

autora tohoto dokumentu pana Jakuba Jirgleho. 

7.2 Exekutivní souhrn projektu 

Projekt Brutal kruháč pořádá originální kruhové tréninky pro veřejnost. Tréninky 

doposud probíhají ve třech městech, kterými jsou Praha, Ústí nad Labem a Liberec. 

Cílem projektu je zvýšit počet lekcí a přesunout se do vlastních prostor ve stávajících 

městech, dále expandovat do Brna a dalších měst.  

Na základě vlastních zkušeností s ostatními tréninky a z výsledků analýz makro a 

mikroprostředí vyplývá, ţe konkurence na trhu nenabízí tak atraktivní sluţby, jako 

projekt Brutal kruháč, proto při nízkých cenách tréninků je moţné její vliv omezit a 

nalákat tak více zákazníků. V rámci propagace projektu budou vyuţívány nástroje 

marketingové komunikace jako letákové kampaně, reklama na Facebooku a Googlu, 

propagace na společenských a sportovních akcích, prodej oblečení a upomínkových 

předmětů a prezentace na internetových portálech. 
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Finanční zdroje potřebné pro zahájení činnosti a provoz jsou minimální, proto je 

očekávaná návratnost investic velice rychlá. Výsledný zisk je vyuţíván ke zlepšení 

stávajících sluţeb a k rozvoji projektu do dalších měst. Po zhodnocení moţných rizik, 

lze předpokládat, ţe rozvoj projektu ve stávajících městech a jeho expanze do nových 

dopadne úspěšně.  

7.3 Popis projektu a poskytované služby 

Projekt Brutal kruháč vznikl v únoru roku 2012, kdy jsem se rozhodl začít 

provozovat intenzivní kruhové tréninky s netradičními pomůckami. Tento typ tréninků 

v Ústí nad Labem zcela chyběl, proto jsem s pomocí kolegy Tomáše Nguyena začal 

tréninky provozovat. Projekt začínal nejprve v Ústí nad Labem, kde aţ do června 

loňského roku probíhal jeden trénink týdně. Po přesunu ven došlo ke zvýšení 

návštěvnosti. Proto došlo k rozšíření lekcí na dnešní počet tří tréninků týdně, 

probíhajících v nových prostorech tělocvičny ZŠ Elišky Krásnohorské. V září roku 

2012 došlo k plánovanému rozšíření projektu do Prahy, vzhledem k tomu, ţe zde studuji 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále UK FTVS). Zde probíhají 

dva tréninky týdně. Jako poslední následovalo rozšíření v listopadu do Liberce, ve 

kterém jsem absolvoval bakalářské studium, a díky kontaktům bylo moţné své působení 

rozšířit i sem. V Liberci probíhá trénink zatím jednou týdně.  

Projekt provozuji na základě ţivnostenského oprávnění. Ostatní trenéři pracují také 

jako osoby samostatně výdělečně činné. Výše odměn pro trenéry v kaţdém městě závisí 

na počtu odtrénovaných tréninků a návštěvnosti. V průměru mají trenéři za trénink 300 

Kč.   

7.3.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je podle aktuálního znění zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti, jedná se o ţivnost volnou, kde není zapotřebí mít 

odbornou způsobilost. Pro samotné trénování je však zapotřebí vlastnit ţivnost vázanou, 

kde je nutné mít trenérskou licenci v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních 

služeb v oblasti fitness. V obou případech se jedná o poskytování sluţeb.  

7.3.2 Vize, cíle a strategie projektu 

Hlavním cílem projektu je jeho rozvoj ve stávajících městech a snaha o expanzi do 

měst dalších, jako se to podařilo v minulém roce.  
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Mezi společné cíle projektu patří poskytování kvalitních sluţeb klientům, tzn. 

poskytnutí kvalitního zázemí, kvalifikovaných sluţeb a netradičního záţitku. Dále 

uspořádání víkendových kempů pro účastníky ze všech měst. 

Záměrem projektu je sdruţování lidí, kteří mají rádi aktivní odreagování, nebojí se 

ze sebe vydat maximum a získat výbornou fyzickou kondici. Atmosféra tréninků a 

přístup trenéru probíhají v přátelském duchu a účastníci tvoří stmelený kolektiv. Trenéři 

se pak, kromě dohlíţení na správné provedení cviků, snaţí cvičence motivovat k podání 

maximálních výkonů. 

Jako vizi lze označit zaloţení s.r.o., která by zaštiťovala všechny různorodé aktivity 

související s projektem v jednotlivých městech. 

Rozdělení cílů v jednotlivých městech: 

Ústí nad Labem  

V Ústí funguje Brutal kruháč nejdelší dobu, proto je zde i největší počet tréninků a 

to třikrát týdně. Tréninky jsou všechny plně vytíţené. 

Krátkodobým cílem je nalezení vhodných venkovních prostorů, kde by měly 

tréninky probíhat od května do září a doplňovaly by tréninky uvnitř. 

Střednědobým cílem je od září rozšíření stávajícího počtu lekcí v ZŠ Elišky 

Krásnohorské ze tří na pět týdně. 

Jako dlouhodobý cíl si projekt stanovil nalézt vhodné vlastní prostory, kde by 

nebylo časové omezení, jako tomu je nyní. Bylo by zde moţné pořádat větší počet lekcí, 

které by nebyly zaměřené jen jako kruhový trénink, ale byly by zde speciální lekce pro 

ţeny, firmy, atd.  

Praha  

Jelikoţ Praha představuje mnohem větší trh neţ je tomu u Ústí nad Labem, je zde 

mnohem větší potenciál pro rozšíření projektu. Od září zde probíhají dva tréninky týdně 

ve sportovním areálu Tatranu Střešovice. Tréninky jsou také plně obsazené. Problém 

představuje nemoţnost rozšíření tréninků, vzhledem k obsazenosti pronajímaných 

prostorů.  
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Krátkodobým cílem je podobně jako v Ústí nad Labem nalézt vhodný venkovní 

prostor, který by od května dopomohl rozšíření počtu tréninků. Dále je třeba rozšířit 

propagaci v rámci areálu a také na FTVS. 

Střednědobý cíl představuje přesun tréninků do vlastních prostor, nebyla by zde 

omezení v počtu a času hodin. Bylo by moţné zde pořádat soukromé hodiny, team 

buldingové akce pro firmy, kruháč a další formy tréninků.  

Dlouhodobým cílem je vytvoření kvalitního zázemí v rámci nových prostor a jejich 

naplnění různými druhy sportovních aktivit. 

Liberec 

Projekt funguje v Liberci teprve čtyři měsíce a probíhá zde jeden trénink týdně. 

Liberec je však velice sportovním městem, proto se zde jedna lekce týdně zaplnila 

prakticky bez jakékoli propagace. Logicky se tak nabízí prostor pro další rozšíření 

tréninků. Problémem jsou pronajímané prostory v ZŠ Oblačné, kde se tréninky konají. 

Není zde moţnost uskladnit pomůcky a nejsou zde sprchy. 

Krátkodobým cílem je přesunutí tréninků jiţ od dubna ven. Proto je zapotřebí 

nalézt vhodné prostory pro konání tréninků. Dalším cílem je zakoupení nových 

pomůcek potřebných pro kvalitní trénink. 

Střednědobý cíl představuje nalezení nových vnitřních prostor pro konání tréninků 

od září a zvýšení počtu hodin na dvě týdně. 

Z dlouhodobého hlediska je cílem rozšířit konání tréninků na čtyři týdně a 

přesunout se do vlastních prostor. 

Brno  

Hlavním cílem projektu je kromě jeho rozvoje ve stávajících městech jeho rozšíření 

do nových měst. Brno představuje trh s velikým potenciálem. Proto se nabízí rozvoj 

projektu právě sem. Jedná se o druhé největší město v ČR a dle předběţných analýz se 

zde nenachází přímá konkurence. Několikrát jsme uţ byli osloveni brněnskými 

fanoušky našeho projektu, abychom své působení rozšířili i sem. 

Analýza zabývající se potenciálem expanze projektu do Brna, provedená v rámci 

této diplomové práce představuje krátkodobý cíl. 
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Střednědobým cílem je pak oslovení vhodných partnerů pro spolupráci a výběr 

prostor. 

Dlouhodobý cíl představuje realizování plánu expanze na tento trh. 

Zvolené strategie pro dosažení stanovených cílů: 

Ústí nad Labem  

Projekt má zde jiţ po roce vybudované zázemí a stabilní základnu klientů. 

Tréninky doposud navštívilo zhruba 400 lidí. Vzhledem k vytíţenosti tréninků je třeba 

nalézt vhodné venkovní prostory, které budou doplňovat tréninky v tělocvičně. Od 

nového školního roku bude zamluveno pět hodin týdně, místo stávajících tří. Se 

souvisejícím rozšířením počtu hodin bude provedena masivnější propagace zaměřená na 

studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V dlouhodobém horizontu bude 

provedena analýza vhodných prostorů, kam se projekt mohl přesunout a dále se rozvíjet. 

Praha  

Tréninky v Praze fungují teprve půl roku dvakrát týdně. Vzhledem k velikosti 

města Praha představuje moţnost mnohem většího rozvoje projektu. Při stávajících 

omezeních v čase a počtu hodin na Tatranu Střešovice, se jeví jako vhodné řešení 

přesunout tréninky do vlastních prostor a rozšířit projekt o další typy aktivit. Bylo by 

tak moţné prostory plně zaplnit. Proto bude provedena analýza vhodných prostor 

k pronájmu na Praze 6, kde se v tuto chvíli konají tréninky, a většina klientů se nachází 

z této části Prahy. S přesunem do vlastních prostor bude provedena masivní propagace 

formou letáků, nálepek, internetu. Dále budou osloveny sportovní kluby a firmy 

s nabídkou pořádání sportovní přípravy a team buldingů.  

Liberec  

Vzhledem ke špatnému stávajícímu zázemí bude provedena analýza vhodných 

venkovních i vnitřních prostor pro konání tréninků. Vydělané peníze budou 

reinvestovány do nákupu nových pomůcek a se zvýšením počtu hodin bude zvýšena 

propagace hlavně na Technické univerzitě v Liberci. 

Brno  

V rámci diplomové práci bude provedena analýza makro a mikroprostředí, SWOT 

analýza a na základě výsledků bude vytvořen vhodný marketingový a finanční plán. 
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Jako jedna z moţných strategií rozvoje projektu do Brna, ale i dalších měst se jeví 

vytvoření franšízy. Tato moţnost však bude podrobena důkladnější analýze. 

7.3.3 Poloha a vybavení tréninkových prostor 

Je třeba zmínit polohu, vybavení a dostupnost jednotlivých tréninkových míst. 

Správné umístění tréninkových prostor představuje stěţejní faktor pro jejich úspěch. Ve 

všech městech jsou tréninky provozovány v tělocvičnách škol nebo sportovních areálů, 

kde je placen měsíčně nájem. 

Ústí nad Labem 

Tréninky jsou zde provozovány v tělocvičně ZŠ Elišky Krásnohorské. Tělocvična 

je poměrně moderní s vlastní klimatizací, klienti zde mají svoje šatny a mohou se zde 

osprchovat. Výhodou je moţnost uschování cvičebních pomůcek v přilehlé místnosti, 

která je uzamykatelná. Rozloha tělocvičny je 250m
2
, díky její velikosti se sem vejde aţ 

25 cvičících.  

Z hlediska dostupnosti se škola nachází na optimálním místě. Nachází se 10 minut 

pešky od centra Ústí nad Labem, zastávky MHD jsou vzdálené 100 metrů od tělocvičny 

a jezdí přes ně 6 trolejbusových linek. Z okrajů města je moţné se na trénink pomocí 

městské dopravy dostat do 20 minut. U tělocvičny je i moţnost parkování. 

Praha  

V areálu Tatranu Střešovice jsou provozovány praţské tréninky. V areálu sídlí 

nejúspěšnější český florbalový klub, proto je zde moderní a kvalitní zázemí. Klienti 

mají k dispozici moderní šatny se sprchami. V případě zájmu si mohou zakoupit 

občerstvení, navštívit posilovnu nebo saunu s vířivkou. Právě sauna s vířivkou je často 

vyuţívána v rámci regenerace po tréninku. Návštěvníci Brutal kruháče mají 

zvýhodněnou cenu. Pomůcky jsou uschovány v místnosti u tělocvičny, kam však mají 

přístup i ostatní skupiny, proto zde vzniká riziko odcizení pomůcek. Tělocvična o 

rozloze 150m
2
 je moderně zrekonstruovaná. Vzhledem k menším rozměrům se sem 

vejde maximálně 18 cvičících.  

Vzhledem k velikosti Prahy je dostupnost areálu omezená. Většina klientů bydlí na 

Praze 6, kde se areál nachází. Nevýhodou je, ţe se areál nenachází u metra a je sem 

nutné dojet z Hradčan tramvají. Po vystoupení z tramvaje trvá cesta k areálu 3 minuty 

pěšky. Proto pro klienty z různých částí Prahy, kteří nevlastní automobil, představuje 

poloha areálu značné omezení. Pro vlastníky automobilů je přímo u areálu parkoviště.  
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Cílem je nalézt vhodné vlastní prostory k pronájmu, nacházející se u metra. 

Liberec  

Podobně jako v Ústí nad Labem probíhají tréninky v tělocvičně ZŠ Oblačné. 

Tělocvična má rozměry 250m
2
 a je zde moţné si zapůjčit školní cvičební pomůcky, 

stejně jako v ostatních městech. Mezi hlavní nevýhody patří nemoţnost zde uschovat 

vlastní cvičební pomůcky, které musejí být na kaţdý trénink dováţeny a zvyšují se tak 

náklady. Klienti se zde nemohou osprchovat, protoţe šatny nejsou vybaveny sprchami. 

Tyto faktory představují závaţné nedostatky, proto je cílem v nejbliţší době najít 

vhodné nové prostory v jiné tělocvičně. 

Výhodou je výborná dostupnost tělocvičny. Nachází se 100 metrů od zastávky 

Fügnerova, kam jezdí všechny tramvajové a autobusové linky a představuje centrum 

Liberce. Z okrajových částí Liberce se klient dostane na trénink během 20 minut. 

Parkování není moţné přímo u školy, nicméně je moţnost zdarma parkovat v přilehlém 

OC Fórum. 

Brno  

V Brně tréninky zatím neprobíhají. Cílem je však najít vhodné prostory 

v tělocvičně ZŠ nebo sportovního areálu s kvalitním zázemím, parkovištěm a dobrou 

dostupností městské dopravy. 

7.3.4 Personální obsazení 

Zakladatelem projektu je Bc. Jakub Jirgle student posledního ročníku 

magisterského studia sportovního managementu na UK FTVS. Majitel vlastní 

ţivnostenské oprávnění na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a 

organizování sportovní činnosti a také vlastní trenérskou a masérskou licenci. Má 

dlouholeté zkušenosti z rozličných druhů sportů, které uplatňuje při konání kruhových 

tréninků. Kromě kruhových tréninků Brutal kruháč se zabývá trénováním jednotlivců a 

sportovní přípravou týmů.  

Majitel je zodpovědný za veškerý chod projektu. Má na starosti veškeré finanční 

plánování, vedení účetnictví, administrativu, marketing, správu webových stránek, 

stránek na facebooku, atd.  

V kaţdém ze tří měst jsou spoluzakladatelé projektu, jmenovitě Ing. Bohuslav 

Černý, Bc. Pavel Markovič a Tomáš Nguyen. Pan Černý má na starosti v Praze činnosti 
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spojené s komunikací s majiteli areálu a administrativou, zbylí dva spoluzakladatelé 

mají na starosti hlavně aktivity spojené s trénováním v Liberci potaţmo Ústí nad 

Labem. Všichni jsou buď bývalými studenty sportovních oborů, nebo mají dlouholeté 

zkušenosti v oblasti sportu. 

7.3.5 Poskytované služby 

Nabízené sluţby jsou v kaţdém městě stejné. Jedná se o provozování kruhových 

tréninků s netradičními pomůckami, které komplexně zatíţí pomocí vhodně zvolených 

cviků celé tělo. Tréninky jsou prováděny pod dohledem trenérů, kteří kontrolují správné 

technické provedení cviků a motivují cvičence k podání maximálních výkonů. Všechny 

další potřebné informace jsou popsány v kapitole kruhové tréninky. Cena tréninku 

v jednotlivých městech závisí na výši ceny pronájmu tělocvičny a cenách konkurence. 

V Praze je dle předpokladů cena nájmu nejvyšší, částka činí 500 Kč za hodinu, 

v Liberci 250 Kč za hodinu a v Ústí nad Labem 220 Kč. V Brně je očekávaná cena 

pronájmu v rozmezí 300 – 500 Kč v závislosti na poloze a vybavení prostorů. 

Klienti také mohou zakoupit permanentky na 5+1 vstup zdarma, jejichţ cena je 

rovna ceně za pět vstupů. 

Tabulka 1: Cena tréninků v jednotlivých městech 

 Cena student (Kč) Cena pracující (Kč) 

Praha 80 100 

Ústí nad Labem 50 60 

Liberec 60 70 

Brno (plánovaná cena) 70 90 

Pramen: Zpracováno autorem  

7.4 Firemní identita  

Firemní identita má představovat ucelenou vnější a vnitřní komunikaci firmy. 

Vzhledem k tomu, ţe projekt nabízí sluţby, je důleţité, aby na svoje cílové skupiny 

působil jednotně a vytvářel tak pozitivní image. 

7.4.1 Filozofie projektu 

Uvedení filozofie je v rámci projektu Brutal kruháč důleţité. Nejedná se jen o 

kruhové tréninky, ale tento projekt sdruţuje kolektiv lidí s podobnou mentalitou, kteří 

jsou fyzicky i psychicky odolní a ochotní ze sebe vydat maximum. Tréninky probíhají 
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v přátelské atmosféře a vytváří ucelený kolektiv cvičenců, kteří se rádi do této 

atmosféry vracejí.  

7.4.2 Design 

Značka a ucelený design tvoří správnou image. Projekt všechny tyto dílčí prvky 

seskupuje do jednotné image, která spolu s vhodně zvolenou komunikací podtrhuje 

filozofii projektu a vytváří jeho identitu.  

Značka 

Značka tvoří hlavní prvek se kterým je klient neustále ve styku v rámci firemní 

komunikace. Dvě základní části značky tvoří logo a název.  

Logo projektu bylo vytvořeno tak, aby vystihovalo podstatu kruhových tréninků a 

zároveň aby vyjádřilo náročnost tréninků. Byl proto i zvolen kontrast černé a ţluté 

barvy loga, které podvědomě představují nebezpečí, a potenciálního klienta logo 

okamţitě zaujme.  

Název je zpracován, aby zřetelně vyjadřoval, ţe se jedná o náročné kruhové 

tréninky. Název Brutal kruháč spolu s logem má za cíl potenciálního klienta šokovat a 

vzbudit tak jeho pozornost a zájem se o tréninku dozvědět více. Vzhledem k jeho 

netradičnosti se klientovi lehce vryje do paměti, viz obrázek č. 5.  

Dále je vyuţíván slogan „No pain No gain“ podtrhující filozofii tréninků.  

Osobnosti spojované se značkou jsou trenéři, kteří musí splňovat patřičné fyzické 

předpoklady, vést aktivní ţivotní styl a být tak vzorem pro klienty.  

Značka je díky své originalitě velice dobře identifikovatelná a spolu s názvem 

představuje záruku náročného tréninku. Vzhledem k netradičnosti značky se s ní klienti 

velice dobře ztotoţňují a vyznávají společnou filozofii organizace.  

I kdyţ můţe svojí „tvrdostí― značka někoho odradit, svojí originalitou však přiláká 

cílovou skupinu klientů a splňuje tak všechny poţadavky proto, aby byla i nadále 

úspěšná.  
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Obrázek 5: Logo 

 

Pramen: Zpracováno autorem  

V rámci jednotného designu projekt vyuţívá dalších prvků: 

 Stránky na faceboooku - Společný vzhledu stránek na facebooku u 

jednotlivých měst, aby bylo zřetelné, ţe se jedná o stejný typ tréninků.   

 Webové stránky – Provedení je v jednotném stylu. Klient si zde zvolí město, 

ve kterém chce trénovat, v kalendáři vybere termín tréninku a přihlásí se na 

něj. Dále si můţe prohlídnout fotografie z jednotlivých tréninků ve 

městech, zjistit informace o trénincích, trenérech, atd.  

 Jednotné oblečení – Trenéři nosí na tréninku trička s logem a nápisem 

trenér. Klienti si mohou zakoupit trička, tílka nebo mikiny v černém nebo 

bílém provedení. 

 Merchandisingové předměty – Klienti mohou zakoupit ručně vyráběné 

hrníčky s logem, klíčenky, zdarma dostávají nálepky a letáky. 

 Sportovní náčiní – Pomůcky jsou polepeny nálepkami s logem a názvem, 

aby byly jasně identifikovatelné.  

 Tiskové materiály – Vizitky, letáky a permanentky mají také jednotný 

image. 

7.4.3 Komunikace 

Projekt zaměřuje svojí komunikaci na cílové skupiny formou jednotné strategie, 

zakládající na jeho originalitě. Účelem je nalákat potenciální klienty na nevšední 
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sportovní záţitek, při kterém ze sebe vydají maximum. Dále pro klienty pořádá 

společenské akce, kde se mohou jako kolektiv blíţe seznámit a vzít sebou své blízké.  

V mediích a mezi ostatními zájmovými skupinami je vnímán pozitivně, jako 

zajímavý projekt, který má svůj osobitý styl. 

7.4.4 Kultura 

Kultura je představována trenéry Brutal kruháče. Chodí na trénincích jednotně 

oblékáni, uznávají stejné hodnoty a mají představovat vzor pro cvičence. Mezi hlavní 

společně uznávané hodnoty patří: nevzdávat se, cvičit na maximum, být originální a 

dbát na správnou techniku provedení cviků. 

Vnitřní směrnice obsahují pevně danou strukturu tréninků, sloţení pouţívaných 

pomůcek, druhy cviků a jednotné pouţívání loga. 

7.5 Analýza trhu a konkurence 

V této kapitole jsou provedeny dílčí analýzy, jejichţ výsledky poslouţí jako základ 

pro tvorbu marketingového plánu. Nejprve je provedena analýza makroprostředí, poté 

analýza mikroprostředí následovaná výsledky marketingového výzkumu. Všechny 

výsledky jsou zohledněny ve SWOT analýze, která poskytne ucelený souhrn příleţitostí 

a hrozeb, které mohou ovlivnit další rozvoj projektu. 

7.5.1 Analýza makroprostředí 

Analýza má za cíl poskytnout informace, které umoţní lepší pochopení faktorů 

ovlivňující celkový trh v České republice, a také jejich různorodosti v jednotlivých 

městech.  

PEST analýza 

Na projekt působí v kaţdém městě faktory, které nelze ovlivnit, je proto důleţité 

umět je analyzovat a snaţit se jim optimálně přizpůsobit.  

Politicko – legislativní prostředí  

Politická situace v zemi je poměrně stabilní. Zde je třeba především uvést výčet 

legislativních změn pro rok 2013, které se mohou dotknout i projektu Brutal kruháč. 

Většina změn je provedena v rámci vládních úsporných balíčků. 
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Změny pro rok 2013 (Businessinfo.cz, cit. 2013-03-06) : 

 Novela zákona o DPH 2013 - Sníţená sazba DPH se zvyšuje ze 14 % na 15 

%. Základní sazba DPH se zvyšuje z 20 % na 21 %. 

 Změny v pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné - Pro OSVČ 

vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 bude 

minimální roční vyměřovací základ činit 77 652 Kč, pro OSVČ 

vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak 31 068 Kč. 

Osoby samostatně výdělečně činné budou v roce 2013 odvádět pojistné na 

důchodové pojištění i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 

2012) z vyměřovacího základu tj. 50% ze základu daně. 

 Změny v platbě zdravotního pojištění - Od 1. 1. 2013 dochází ke zvýšení 

minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 748 Kč místo 

dosavadních 1 697 Kč. Pro roky 2013 aţ 2015 budou zrušeny maximální 

vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění. Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je 50 % ze zisku 

a odvod na zdravotní pojištění představuje 13,5 % z tohoto základu. 

 Solidární zvýšení daně z příjmu fyzických osob - Pro roky 2013 aţ 2015 

bude zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % 

z tzv. nadlimitního příjmu. 

 Platby pojistného OSVČ, která je účastna důchodového spoření (II. pilíř) – 

Pro rok se sniţuje sazba pojistného na důchodové pojištění dle zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro OSVČ, která je účastníkem 

důchodového spoření. 

 Snížené sazby minimální mzdy - Od roku 2013 se na základě novely 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb. nebudou pouţívat sníţené sazby minimální 

mzdy. Ty bylo moţné dosud pouţít pro mladistvé, absolventy nebo 

poţivatele invalidních důchodů. Nově platí pro všechny jednotná 

(nesníţená) sazba minimální a samozřejmě i zaručené mzdy.  

Dále je třeba seznámit s vybranými právními předpisy, kterými je třeba se řídit. Při 

jednání s klientem bychom měli znát aktuální znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele. Také se musíme seznámit s vybranými právními předpisy vztahující se k 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novela-zakona-o-dph-2013-27711.html
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našemu projektu. Jedná se o zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

Ekonomické prostředí  

Zde se věnuji ekonomickým faktorům a veličinám, které mohou zprostředkovaně 

ovlivnit chod našeho projektu. Jedná se o míru ekonomického růstu, která se odráţí 

v příjmech a hlavně výdajích klientů, dále také o míru nezaměstnanosti. 

Jak můţeme vidět z grafu 1, finanční krize se znovu promítla do výkonu české 

ekonomiky kromě roku 2008 i v roce 2012. V úhrnu za rok 2012 se HDP ve stálých 

cenách sníţil o 1,7 %, kdyţ mezičtvrtletně postupně klesal ve všech čtyřech čtvrtletích. 

V roce 2013 ČNB očekává záporný nebo nulový růst HDP. Dle prognóz by však HDP 

v roce 2014 mělo znovu začít růst, zhruba o 2 %. S růstem hospodářství ČR můţeme 

očekávat i růst ţivotní úrovně obyvatel a jejich vyšší výdaje na spotřebu a sluţby. 

Graf 1: Vývoj reálného HDP 

 

Pramen: Aktuální prognóza ČNB.  Cnb.cz [online]. 2013 [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html  

Další faktor ovlivňující rozhodování zákazníků představuje výše jejich mezd, dle 

níţ se potom odvíjí i jejich ochota vynakládat svoje finanční prostředky na volnočasové 

aktivity, kam spadají i tréninky Brutal kruháč.  
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Na obrázku číslo 7 je uvedena výše průměrných měsíčních mezd v jednotlivých 

krajích. Je zde patrné, ţe výše mezd v jednotlivých městech se liší, je proto zapotřebí 

volit v rámci měst vhodnou výši cen tréninků.  

Míra nezaměstnanosti v krajích představuje faktor, který je třeba brát v úvahu 

v souvislosti s počtem potenciálních klientů. Například v Ústeckém kraji, kde je 

nejvyšší míra nezaměstnanosti, bude niţší zájem o volnočasové aktivity. V tabulce číslo 

2 jsou tučně vyznačeny hodnoty v rámci jednotlivých krajů, kde se projekt Brutal 

kruháč koná nebo má za cíl sem expandovat.  

Obrázek 6: Průměrná měsíční nominální mzda v krajích 

 

Pramen: Průměrná měsíční nominální  mzda v 

krajích. Financninoviny.cz [online]. 2013 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://www.financninoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=225485  
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Tabulka 2: Míra nezaměstnanosti v krajích ČR  

Základní ukazatele nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 12. 2012 

Území Pracovní 

síla 

(klouzavý 

průměr) 

Počet 

uchazečů 

o 

zaměstnání 

z toho 

dosaţitelní 

Volná 

pracovní 

místa 

celkem 

Míra nezaměstnanosti 

v % 

Pořadí 

kraje 

podle 

míry 

nezaměst- 

nanosti 

celkem muţi ţeny 

Celkem ČR 5 695 698 474 586 459 497 42 779 8,07 6,88 9,63 x 

v tom kraj:          

Praha 789 378 33 499 32 159 10 139 4,07 3,63 4,66 1 

Středočeský 707 073 48 074 47 171 5 306 6,67 5,54 8,21 3 

Jihočeský 336 836 23 729 22 782 2 852 6,76 5,49 8,42 4 

Plzeňský 320 702 20 156 19 664 2 954 6,13 4,99 7,66 2 

Karlovarský 168 406 16 598 16 148 1 403 9,59 8,87 10,49 11 

Ústecký 435 319 57 410 55 764 2 261 12,81 10,89 15,45 14 

Liberecký 230 798 22 264 21 356 2 015 9,25 7,59 11,49 10 

Královéhradecký 283 948 20 340 19 604 1 910 6,90 5,90 8,17 5 

Pardubický 272 138 20 326 19 790 2 660 7,27 6,09 8,81 6 

Vysočina 264 034 21 609 21 295 1 115 8,07 6,50 10,18 7 

Jihomoravský 617 581 57 019 55 558 2 878 9,00 7,76 10,64 9 

Olomoucký 327 677 34 197 32 866 1 446 10,03 8,55 11,89 12 

Zlínský 304 719 26 806 26 066 1 672 8,55 7,31 10,18 8 

Moravskoslezský 637 089 72 559 69 274 4 168 10,87 9,56 12,60 13 

Pramen: Nezaměstnanost v krajích k 31. 12. 2012.  Czso.cz [online]. 2012 

[cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_usteckem_kraji_ve_2_ctvrtl

eti_2012_(dle_udaju_mpsv_a_uradu_prace)  

Socio – kulturní prostředí  

V této oblasti analýzy se především zaměřím na demografické vlivy a kulturní 

trendy. Dominantní skupinou navštěvující Brutal kruháče jsou v kaţdém městě studenti 

zejména vysokých škol. Proto je zapotřebí analyzovat vývoj vysokého školství a trendy 

mezi studenty. Z grafu číslo 2 vyplývá, ţe roste počet vysokoškolských studentů, kteří 

představují hlavní cílovou skupinu pro projekt. V grafu číslo 3 je znázorněn počet 

vysokoškolských studentů v jednotlivých krajích, kde Liberecký a Ústecký kraj obsazují 

poslední příčky, Jihomoravský kraj střed a hlavní město Praha je druhé.  
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Graf 2: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR 

 

Pramen: Studenti a absolventi vysokých škol v ČR.  Czso.cz [online]. 2010 

[cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_

celkem/$File/1_VS_studenti_celkem_11.pdf  

Graf 3: Počet vysokoškolských studentů v jednotlivých krajích 2012 

 

Pramen: Počet studentů v krajích . Czso.cz [online]. 2010 [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_ cr_

celkem/$File/1_VS_studenti_celkem_11.pdf  

Aktuální trendy mezi studenty jsou různorodé. Vzhledem k technické vyspělosti 

dnešní doby dochází často mezi mladými lidmi k hypokinezi. Avšak jednou z výhod 

této doby je existence sociálních sítí jako například Facebooku. Facebook vyuţívají 
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zejména mladí lidé a mezi nimi samozřejmě velké procento vysokoškoláků, kteří 

představují pro projekt Brutal kruháč cílovou skupinu a je moţné jeho prostřednictvím 

studenty efektivně oslovit. 

Technologické prostředí  

Ve sportovním prostředí dochází k neustálému vývoji nových sportovních 

pomůcek. Vzhledem k tomu, ţe se na trénincích vyuţívají různorodé a netradiční 

pomůcky, je nutné sledovat sportovní trh a aktuální trendy na něm.  

Mezi aktuální trendy patří cvičení na TRX, Bosu, s kettlebelly a zátěţovými 

gumami. Všechny tyto pomůcky jsou k dispozici i na trénincích, aby klienti mohli 

provádět co největší počet cviků.  

V dnešní době internetu je samozřejmě nutné se prezentovat na sociálních sítích a 

mít svoje webové stránky. Celý projekt má své webové stránky, na nichţ je moţné se 

zaregistrovat na tréninky a zjistit všechny potřebné informace. Dále se ještě kaţdé 

město prezentuje prostřednictvím svých samostatných stránek na Facebooku. 

7.5.2 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí byla provedena pomocí Porterova modelu konkurenčních 

sil, který lépe umoţní zjistit faktory ovlivňující projekt a na základě výsledků analýzy 

připravit optimální marketingový plán. Síla jednotlivých konkurenčních sil je 

ohodnocena na stupnici od 1 do 10, kde 1 je nejmenší a 10 je naopak největší hrozba. 

Současná konkurence v odvětví 

V odvětví nabídky sluţeb v oblasti sportu je veliké mnoţství konkurence. V rámci 

konkurenčního prostředí je zapotřebí se svými sluţbami odlišit a vytvořit pro klienta 

nabídku, která ho osloví. Na trhu sportovních sluţeb převyšuje poptávka nabídku, proto 

se zde nachází prostor pro podnikání. Zde se zaměřím jen na přímou konkurenci, která 

nabízí podobné sluţby jako projekt Brutal kruháč, tzn. kruhové tréninky. Projekt 

funguje v různých městech, proto je zapotřebí konkurenci jednotlivě rozdělit. 

V tabulkách u jednotlivých měst je pro lepší přehlednost uveden seznam přímých 

konkurentů. Zde jsou uvedeny ceny, kapacita tréninků, výhody a nevýhody konkurentů 

oproti projektu Brutal kruháč. Analýza je provedena na základě internetového 

průzkumu a vlastních zkušeností s ostatními tréninky.  
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Praha 

Vzhledem k tomu, ţe je Praha největší město republiky, nachází se zde i největší 

počet konkurentů. Je sloţitější se na tomto trhu prosadit. Oproti ostatním městům je zde 

zapotřebí více vyuţívat propagace, vhodně volit cenovou politiku a snaţit se zaujmout 

klienty.  

Z analýzy vyplývá, ţe největšího konkurenta představují Hardcore tréninky. 

Díky tomu, ţe s kruhovými tréninky začali v Praze jako první, vybudovali si stabilní 

základnu klientů a vytvořili pro ně moderní tréninkové zázemí, které je dobře dostupné.  

Mezi výhody ostatních konkurentů lze zařadit moderní vybavení a zázemí. 

Nicméně hrozba ze strany ostatních konkurentů není tak silná, protoţe průběh jejich 

tréninků není tak atraktivní. Tréninky jsou draţší a často omezené tím, ţe je nutné 

zakoupit několikaměsíční členství. 

Pro projekt Brutal kruháč je důleţité zaloţit svojí propagaci na atraktivitě a 

netradičnosti tréninků a odlišit se tak od početné praţské konkurence. Hrozbu ze strany 

stávající praţské konkurence bych ohodnotil stupněm 7 (středně silná).  

Tabulka 3: Konkurence v Praze 

Název Kapacita 

(počet osob) 

Cena za 

trénink 

(Kč) 

Výhody Nevýhody 

Hardcore tréninky 18 150 Působení na trhu jiţ od 

roku 2010, 

kvalitní zázemí s 

wellness sluţbami, 

výborné vybavení, 

atraktivní poloha,  

velký počet lekcí,  

první vstup zdarma 

Vysoká cena, 

neatraktivní 

webové stránky, 

špatná moţnost 

parkování,  

nutnost zakoupit 

permanentku na 

minimálně 3 

vstupy 

Contours Praha 8 90 Velké mnoţství poboček 

po ČR, kvalitní zázemí, 

velký počet lekcí  

Tréninky pouze 

pro ţeny,  

nutné zakoupit 

členství na 

minimálně 3 

měsíce,  

málo cvičebních 

pomůcek, 

nepřehledné 

webové stránky, 

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

neatraktivní 

trénink 
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Studio Fascinace 12 100 Atraktivní poloha v 

centru, přehledné 

webové stránky,  

moderní pomůcky 

Neatraktivní styl 

tréninku 

Expreska Praha 8 neuvedena Velké mnoţství poboček 

po ČR, kvalitní zázemí, 

moderní design 

webových stránek,  

velký počet lekcí,  

první trénink zdarma 

Neuvedena cena 

za trénink - nutné 

zakoupit členství, 

tréninky pouze 

pro ţeny,  

málo cvičebních 

pomůcek,  

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

cvičení hlavně na 

strojích - 

neatraktivní 

trénink,  

identický princip 

tréninku jako v 

Contours 

Centrum 

funkčního pohybu 

neuvedeno 170 Kvalitní a moderní 

zázemí,  

přehledné webové 

stránky 

Vysoká cena, 

neatraktivní styl 

tréninku,  

jen jedna lekce 

týdně 

Fitnesspower 10 180 Kvalitní a moderní 

zázemí 

Vysoká cena, 

neatraktivní styl 

tréninku, 

nepřehledné 

webové stránky 

Hammer strengh 

fitness 

14 150 Moderní pomůcky, 

kvalitní a moderní 

zázemí,  

bezplatná diagnostika 

před prvním tréninkem,  

atraktivní design 

webových stránek 

Vysoká cena, 

špatná 

dostupnost, 

nepřehledné 

webové stránky 

Pramen: Zpracováno autorem  
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Ústí nad Labem 

Ve městě doposud není široká nabídka volnočasových aktivit, proto je jednodušší 

se zde prosadit a není nutné vyuţívat masivní propagace. Informace se zde rychle šíří 

pomocí tzv. „word of mouth― marketingu, kdy si lidé mezi sebou sdělují nové trendy ve 

městě. 

Projekt Brutal kruháč zde vznikl začátkem roku 2012. V tuto dobu na trhu 

neexistovala ţádná konkurence, která by nabízela kruhové tréninky. Postupem času se 

staly tréninky populární a rozrostla zde i konkurence. Mezi výhody některých 

konkurentů se dá zařadit dobrá poloha a moderní prostory. Nabídka konkurence je však 

značně omezená a není tak atraktivní, proto si zde projekt Brutal kruháč drţí i nadále 

dominantní postavení. 

V rámci výsledků analýzy přiřazuji stupeň 4 (průměrná) hrozbě ústeckých 

konkurentů. 

Tabulka 4: Konkurence v Ústí nad Labem 

Název Kapacita 

(počet osob) 

Cena za 

trénink 

(Kč) 

Výhody Nevýhody 

Fitness by Věra 15 55 Tréninkové prostory se 

nachází v centru města,  

niţší cena tréninku, 

moderní pomůcky 

Pouze jedna 

lekce týdně, 

nepřehledné 

webové stránky 

Contours Ústí nad 

Labem 

8 80 Velké mnoţství poboček 

po ČR, tréninkové 

prostory se nachází v 

centru města, 

 kvalitní zázemí,  

velký počet lekcí  

Tréninky pouze 

pro ţeny,  

nutné zakoupit 

členství na 

minimálně 3 

měsíce,  

málo cvičebních 

pomůcek, 

nepřehledné 

webové stránky, 

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

neatraktivní 

trénink 

Regen club 14 90 Moderní prostory Špatná 

dostupnost, 

zastaralé webové 

stránky,  

zastaralé 

pomůcky,  

vysoká cena 
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Expreska Ústí nad 

Labem 

8 neuvedena Velké mnoţství poboček 

po ČR,  

tréninkové prostory se 

nachází v centru města,  

kvalitní zázemí,  

moderní design 

webových stránek,  

velký počet lekcí,  

první trénink zdarma 

Neuvedena cena 

za trénink - nutné 

zakoupit členství, 

tréninky pouze 

pro ţeny,  

málo cvičebních 

pomůcek,  

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

cvičení hlavně na 

strojích - 

neatraktivní 

trénink,  

identický princip 

tréninku jako v 

Contours 

Eden 12 50 Tréninky probíhají pod 

dohledem mistra světa v 

boxu Lukáše 

Konečného,  

niţší cena, 

velká nabídka pomůcek 

Neexistují 

webové stránky, 

špatná 

dostupnost,  

vstup nutný přes 

restauraci, 

zastaralé sociální 

zařízení,  

tréninky probíhají 

nepravidelně, 

nutnost hlásit se 

přes sms, 

jednotvárné 

tréninky 

Pramen: Zpracováno autorem  

Liberec 

Liberec je svojí velikostí srovnatelný s Ústí nad Labem a má širokou nabídkou 

sportovních aktivit. Trénink probíhá prozatím jen jednou týdně a jeho kapacita je 

naplněna i bez pouţití propagace. 

Z analýzy vyplývá, ţe i přes širokou nabídku sportovních aktivit, nabídka 

kruhových tréninků v Liberci chyběla. Tréninky jsou zde nabízeny pouze pro ţeny nebo 

jsou nabízeny pro členy klubu Spinfit. Výhodou konkurentů můţe být moderní 

vybavení a tréninkové zázemí. Tréninky jsou však neatraktivní, a proto se zde pro 

projekt Brutal kruháč nabízí další moţnosti rozvoje. 

Konkurence v Liberci představuje stupeň hrozby 3 (slabá). 
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Tabulka 5: Konkurence v Liberci 

Název Kapacita 

(počet osob) 

Cena za 

trénink 

(Kč) 

Výhody Nevýhody 

Studio endorfin 10 70 Moderní design 

webových stránek, 

moderní prostory a 

pomůcky, 

poloha v centru města 

Tréninky pouze 

pro ţeny, 

neatraktivní styl 

tréninku 

Contours Liberec 8 85 Velké mnoţství poboček 

po ČR, 

tréninkové prostory se 

nachází v centru města, 

kvalitní zázemí,  

velký počet lekcí  

Tréninky pouze 

pro ţeny, nutné 

zakoupit členství 

na minimálně 3 

měsíce, málo 

cvičebních 

pomůcek, 

nepřehledné 

webové stránky, 

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

neatraktivní 

trénink 

Spinfit neuvedena 70 Neshledány Zastaralé webové 

stránky,  

zastaralé 

prostory, 

 jeden trénink 

týdně,  

malý výběr 

pomůcek,  

bez rezervačního 

systému 

Expreska Liberec 8 neuvedena Velké mnoţství poboček 

po ČR,  

tréninkové prostory se 

nachází v centru města,  

kvalitní zázemí, moderní 

design webových 

stránek,  

velký počet lekcí,  

první trénink zdarma 

Neuvedena cena 

za trénink - nutné 

zakoupit členství, 

tréninky pouze 

pro ţeny,  

málo cvičebních 

pomůcek,  

doba tréninku 

pouze 30 minut,  

cvičení hlavně na 

strojích - 

neatraktivní 

trénink, identický 

princip tréninku 

jako v Contours 

Pramen: Zpracováno autorem  
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Brno 

Brno představuje lukrativní trh pro potenciální rozvoj projektu do tohoto města. 

Jedná se o druhé největší město v České republice, kde nabídka sportovních aktivit není 

tak široká. Vzhledem k rozloze města zde bude nutné investovat více financí do 

propagace a vytvořit si patřičnou reklamu, podobně jako v Praze. 

Z výsledků analýzy je zřejmé, ţe konkurence v oblasti kruhových tréninků zde 

není tak silná. Podobně jako v předešlých městech výhodou konkurentů můţe být dobrá 

poloha, moderní prostory a jejich vybavení. Stávající konkurenti však mají vysoké ceny 

tréninků, často jsou omezené pouze pro ţeny a je zde potřeba si zakoupit členství. 

Atraktivita tréninků je oproti tréninkům Brutal kruháč nízká. Vzhledem ke slabé 

konkurenci by bylo ideální rozšířit projekt právě do Brna. 

Na základě zjištěných výsledků bych ohodnotil stupeň hrozby konkurentů 

v Brně na 5 (průměrná). 

Tabulka 6: Konkurence v Brně 

Název Kapacita 

(počet osob) 

Cena za 

trénink 

(Kč) 

Výhody Nevýhody 

Centrum 

funkčního tréninku 

Brno 

8 150 Poloha v centru města, 

moderní pomůcky 

Vysoká cena, 

nepřehledné 

webové stránky, 

neatraktivní styl 

tréninku, 

malý počet lekcí 

Contours Brno 8 85 Velké mnoţství 

poboček po ČR, 

tréninkové prostory se 

nachází v centru města, 

 kvalitní zázemí,  

velký počet lekcí  

Tréninky pouze 

pro ţeny,  

nutné zakoupit 

členství na 

minimálně 3 

měsíce, 

málo cvičebních 

pomůcek, 

nepřehledné 

webové stránky, 

doba tréninku 

pouze 30 minut, 

neatraktivní 

trénink 
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Eli fitness 6 140 Moderní vybavení a 

prostory s wellness 

sluţbami,  

přehledné webové 

stránky 

Kruhový trénink 

pouze na 

posilovacích 

strojích, 

neatraktivní styl 

tréninku, 

 vysoká cena, 

špatná dostupnost 

Expreska Brno 8 neuvedena Velké mnoţství 

poboček po ČR, 

tréninkové prostory se 

nachází v centru města,  

kvalitní zázemí, 

moderní design 

webových stránek, 

velký počet lekcí,  

první trénink zdarma 

Neuvedena cena 

za trénink - nutné 

zakoupit členství, 

tréninky pouze 

pro ţeny,  

málo cvičebních 

pomůcek, 

 doba tréninku 

pouze 30 minut, 

cvičení hlavně na 

strojích - 

neatraktivní 

trénink, 

identický princip 

tréninku jako v 

Contours 

Body revolution 8 120 Moderní prostory a 

vybavení 

Vysoká cena, 

neatraktivní styl 

tréninku 

Pramen: Zpracováno autorem  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Bariéry pro vstup nových konkurentů na trh v jednotlivých městech jsou poměrně 

malé. Je zapotřebí vlastnit trenérskou licenci, ţivnostenské oprávnění a najít vhodné 

prostory k provozování tréninků. Náklady na provoz a vybavení jsou nízké. Vzhledem 

k tomu, ţe různé funkční tréninky, jako například TRX, Bosu, atd. se těší veliké oblibě, 

je zde vysoké riziko vstupu nových konkurentů v oblasti nabídky kruhových tréninků. 

Stupeň hrozby vstupu nových konkurentů na trh bych proto označil hodnotou 9 (silná). 

Vyjednávací síla klientů 

Vzhledem k tomu, ţe projekt Brutal kruháč nabízí sluţbu, klienti pro něj 

představují hlavní skupinu, na kterou se musí soustředit. Proto se snaţí klienty zaujmout 

atraktivitou nabízených sluţeb a vhodnou cenovou politikou zohledňující různorodé 

finanční moţnosti klientů v jednotlivých městech, kde se tréninky konají.  

Na trhu je velká nabídka substitutů a klienti jsou velmi citliví na cenu. Ceny 

tréninků jsou proto nastaveny jako skoro nejniţší v kaţdém městě, tak aby klienty 

oslovily. Dalším faktorem pro rozhodování klientů je kvalita tréninku. Tréninky jsou 
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prováděny pod dohledem zkušených trenéru, zábavnou netradiční formou, která klienty 

zaujme. Projekt Brutal kruháč se snaţí klienty oslovit svojí příznivou cenou a 

atraktivitou tréninků. Vyjednávací síla klientů je v oblasti nabídky sluţeb silná, proto jí 

přiřazuji hodnotu 8. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Za dodavatele pro projekt Brutal kruháč můţeme povaţovat vlastníky sportovních 

areálů nebo ředitele škol pronajímající prostory pro konání tréninků. Cena pronájmu a 

poloha tréninkových prostor představuje důleţitý faktor pro rozhodování zájemce. Je 

proto nutné nalézt vhodné prostory kombinující ideální poměr mezi cenou a polohou. 

Vzhledem k velkému počtu školních tělocvičen v kaţdém městě a podobné ceně za 

jejich pronájem bych ohodnotil stupeň vyjednávací síly vlastníků prostor číslem 5, tedy 

průměrná.  

Dalšími dodavateli jsou obchody nabízející cvičební pomůcky a sportovní 

vybavení. Na trhu jich je nepřeberné mnoţství, proto jejich vyjednávací sílu vystihuje 

hodnota 2 (slabá).  

Hrozba substitutů 

V oblasti nabídky volnočasových aktivit existuje celá řada sluţeb, kterými lze 

skupinové sportovní tréninky nahradit, jako například hudební koncerty, divadelní 

představení, atd. Zde jsem se zaměřil pouze na další typy skupinových sportovních 

tréninků, které mohou klienti zvolit místo tréninků Brutal kruháč. V dnešní době 

existuje celá řada skupinových lekcí, které jsou velice populární. Mezi nepopulárnější 

patří lekce TRX, Bosu, Bootcamp, Flowin a cvičení s kettlebelly. V níţe uvedené 

tabulce jsou uvedeny ceny tréninků v jednotlivých městech. 

Tabulka 7: Cena substitutů v jednotlivých městech 

  Cena (Kč) 

Město TRX Bosu Bootcamp Flowin Kettlebell 

Praha 90 - 180 90 - 150 130 - 200 90 - 160 90 - 150 

Ústí nad Labem 70 - 120 60 - 120 70 60 - 110 70 

Liberec 70 - 130 60 - 140 130 70 - 120 60 - 110 

Brno 70 - 160 70 - 150 120 - 150 80 - 150 70 - 140 

Pramen: Zpracováno autorem  
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Z tabulky vyplývá, ţe ceny tréninků v jednotlivých městech jsou vyšší neţ ceny 

tréninků Brutal kruháč. Další výhodu tréninků Brutal kruháč představuje to, ţe jsou 

vyuţívány při cvičení pomůcky ze všech výše zmíněných lekcí, tzn. TRX, kettlebell, 

atd. Vzhledem k veliké nabídce substitutů však stále zůstává poměrně veliké riziko 

náhrady tréninku za jiný, proto bych ohodnotil hrozbu substitutů stupněm 7 (středně 

silná). 

Z Porterovy analýzy konkurenčních sil vyplývá, ţe projekt Brutal kruháč má díky 

své cenové politice a atraktivitě tréninků šanci na úspěch a další rozvoj. 

7.6 Výsledky dotazníkového šetření 

Kromě analýzy makro a mikroprostředí bylo zapotřebí zpracovat dotazníkové 

šetření slouţící k získání potřebných informací od klientů projetku Brutal kruháč. 

Výsledky z analýz a dotazníkového šetření poskytly cenné informace potřebné ke 

kvalitnímu zpracování SWOT analýzy a marketingového plánu.  

Ke zpracování dotazníkového šetření jsem vyuţil server Survio (Příloha 1). Byly 

vytvořeny tři dotazníky pro kaţdé město zvlášť, jejichţ výsledky pomohly zhodnotit 

spokojenost klientů s nabízenými sluţbami v rámci projektu Brutal kruháč. V rámci 

šetření bylo vyplněno celkem 141 dotazníků. Poměr zobrazení a následného 

zodpovězení (návratnosti) dotazníku se pohyboval v jednotlivých městech v rozmezí 27 

- 36%. Převáţná většina respondentů v jednotlivých městech byli studenti (55 – 69%) ve 

věku 15 - 25 let (65 – 80%) s příjmem do 10 000 Kč (55 – 61%). Z tohoto výsledku je 

patrná cílová skupina klientů, která tréninky nejčastěji navštěvuje. Počet vyplněných 

dotazníků odpovídal počtu klientů, kteří pravidelně tréninky navštěvují. 

Praha 

První otázka měla za úkol zjistit, jak často klienti tréninky navštěvují. Nejvíce 

klientů 44,9% navštěvuje tréninky jedenkrát týdně, 32,6% klientů je navštěvuje dvakrát 

týdně a zbylých 22,5% občas. Z toho vyplývá, ţe na dotazník odpovídali hlavně 

pravidelní návštěvníci a jeho vypovídací schopnost je tudíţ vyšší.  Na druhou otázku 

kolikrát týdně by se měly tréninky konat, zodpovědělo 59% respondentů třikrát týdně. 

Proto by bylo vhodné rozšířit počet tréninků ze stávajících dvou na tři týdně. Na 

následující otázku od kolika hodin by se měly tréninky konat, odpovědělo nejvíce 

respondentů (57%) od 19 hodin, na druhém místě bylo od 20 hodin (18%). Tréninky se 

konají od 19 a 20 hodin, takţe jejich čas je vyhovující.  
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Výsledky ze čtvrté otázky byly velmi důleţité, protoţe měly za úkol zjistit 

spokojenost klientů s cenou tréninků, 90% klientů zvolilo odpověď ano, takţe je patrné, 

ţe je cena zvolena vhodně. Na pátou otázku zda má mít nováček první vstup zdarma, 

odpovědělo 55,1% respondentů ano a 44,9% ne. Výsledek potvrdil, ţe není nutné, aby 

měl nováček první vstup zdarma, ale je moţné udělat časově omezené akce například na 

měsíc, kdy bude pro nováčky první vstup zdarma. 

 S nabídkou cvičebních pomůcek je 96% klientů spokojeno, i přes dobrý výsledek 

však budou zakoupeny nové pomůcky, protoţe je zapotřebí klienty pravidelně zaujmout 

něčím novým. Další dvě otázky se zabývaly spokojeností klientů s prostory areálu a 

jejich dopravní dostupností. Na první otázku zodpovědělo 90% respondentů pozitivně, 

na druhou 70% kladně a 30% záporně. Areál se nenachází u metra, proto není jeho 

poloha optimální.  

V deváté otázce se měli respondenti vyjádřit, zda by byli ochotni zaplatit vyšší 

cenu za trénink v případě jeho konání v nových vlastních prostorách a s lepší výbavou, 

popřípadě navrhnout o kolik by zaplatili více, 52% by nebylo ochotno připlatit za 

trénink, 48% ano, z toho 26% vyjádřilo svůj názor, kde uvedli jako maximální cenu za 

trénink 150 Kč. Výsledek se jeví poměrně pozitivně, protoţe by bylo moţné 

manipulovat s cenou v případě přesunu do vlastních prostor, i kdyţ lehce převaţovaly 

záporné odpovědi. 

Desátá otázka vyjadřuje pomocí známek 1-5, jak jsou klienti spokojeni se stylem 

vedení tréninku. Známku 1 dalo 67,3%, 2 dalo 26,5%, za 3 dali dva respondenti a za 4 

jeden. Výsledky jsou pozitivní, protoţe drtivá většina respondentů je s vedením tréninku 

spokojená.  

Spokojeností klientů s cenami v probíhající soutěţi se zabývala jedenáctá otázka, 

na kterou odpovědělo 98% klientů kladně, takţe soutěţ splnila svůj účel. Dvanáctá 

otázka řešila spokojenost s webovými stránkami, na kterou odpovědělo taktéţ 98% 

respondentů kladně. Dále 96% respondentů odpovědělo kladně na otázku zabývající se 

druhy a designem nabízeného oblečení. Kladné výsledky se odráţí na prodejnosti 

oblečení.  

Důleţitou otázku představovalo zjištění ochoty klientů zúčastnit se letního kempu, 

79,5% je ochotno se ho zúčastnit. Výsledek tak dává jasný signál pro uspořádání 

kempu. Nejvíce se o projektu dozvěděli klienti od svého kamaráda (77,5%), dále přes 
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Facebook (16,3%) a letáky (6,1%). Proto je zřejmé, ţe nejlépe funguje tzv. „word of 

mouth marketing― kdy si lidé o originálním tréninku řeknou mezi sebou. 

 V další otázce měli respondenti seřadit jednotlivé faktory podle stupně důleţitosti. 

Z výsledků vyplývá, ţe je pro ně nejdůleţitější přístup trenéra, typ tréninku, cena, 

vybavení, kolektiv a na posledním místě prostory, kde je trénink pořádán. Pozitivním 

výsledkem je, ţe v předešlých otázkách byly všechny tyto faktory zodpovězeny kladně 

a z výsledků dotazníku je tak zřejmé, ţe jsou klienti spokojeni s nabízenými sluţbami 

v rámci projektu Brutal kruháč.  

Mezi návrhy na zlepšení sluţeb respondenti uváděli potřebu většího prostoru a 

zařazení pomůcek jako kettlebell a Bosu. Řešením těchto návrhů bude zakoupení 

poţadovaných pomůcek a přesun do vlastních prostor.  

Ústí nad Labem 

V Ústí nad Labem respondenti zodpovídali stejné otázky jako v Praze. U většiny 

otázek jsou uvedeny podobné výsledky jako v Praze. Většina klientů chodí trénovat 

jednou nebo dvakrát týdně, jsou spokojeni s frekvencí a s časem tréninků. Výše ceny 

tréninků je optimální. Vyhovuje jim nabídka pomůcek a prostory, kde se tréninky konají 

a oproti Praze jsou více spokojeni s dostupností tělocvičny, která se nachází blízko 

centra. 

Podle 59 % respondentů by měl mít nováček první vstup zdarma, podle zbylých 

41% ne. Zde bylo více respondentů pro vstup zdarma neţ v Praze, výsledek se dá 

přikládat tomu, ţe při zaloţení projektu probíhali tréninky po dobu dvou měsíců pro 

nováčky zdarma a klienti si tak na tento způsob placení zvykli. Je zde moţné podobně 

jako v Praze udělat měsíční akci na vstup pro nováčky zdarma.  

Na rozdíl od Prahy by 41,6% respondentů nebylo ochotno připlatit za trénink a 

58,4% by bylo ochotno zaplatit za trénink více a to zhruba do 100 Kč. V Ústí by tak 

byla většina klientů ochotna si připlatit za trénink, při zkvalitnění stávajících sluţeb.  

Respondenti dále uvedli, ţe jsou také spokojeni s trenéry a jejich stylem vedení 

tréninků. Výherní ceny v soutěţi, vzhled webových stránek a nabídka oblečení jim 

taktéţ plně vyhovuje.  
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Přes 87% respondentů by se chtělo zúčastnit letního kempu, coţ je o 10% více neţ 

v Praze. O trénincích se také většina (70%) dozvěděla od kamaráda, zbytek 

z Facebooku (28%) nebo letáku (2%). 

Z hlediska preferencí, co je pro respondenta při tréninku nejdůleţitější, jsou první 

dvě místa obsazena shodně. Nejdůleţitější je přístup trenéra, dále typ tréninku, nicméně 

zbytek se liší. Následuje vybavení, kolektiv a cena je aţ na předposledním místě, 

poslední jsou prostory. Lze přepokládat, ţe výsledek je rozdílný, protoţe niţší cena 

tréninku oproti Praze nehraje takovou roli. 

Jako návrhy a názory na zlepšení respondenti uváděli hlavně, ţe nejsou oddělené 

šatny pro muţe a ţeny a tělocvična je občas špatně vytřena. Čistotu tělocvičny ovlivnit 

nelze, vzhledem k počtu jiných skupin cvičících před večerním tréninkem. Uvolnění 

další šatny bude řešeno s vedením školy.  

Liberec 

Dotazníky pro liberecké klienty neobsahovaly otázku týkající se soutěţe, protoţe 

v Liberci neprobíhala. Zbytek otázek byl identický a výsledky většiny odpovědí byly 

také velmi podobné.  

Většina libereckých respondentů by si přála mít trénink dvakrát (50%) aţ třikrát 

týdně (46%), proto se zde nabízí prostor pro rozšíření počtu tréninků.  

Klienti jsou dle výsledků spokojeni s časem konání tréninků, jejich cenou, s 

dostupností tělocvičny, s výběrem pomůcek a oblečení. Se samotnými prostory je však 

23% respondentů spíše nespokojeno. Tento výsledek je pochopitelný vzhledem k tomu, 

ţe jsou šatny bez sprch a jsou spojené. Tento problém je zásadní a bude nutné nalézt 

nové prostory, kde budou k dispozici oddělené šatny se sprchami.  

První trénink by měl být podle 53 % respondentů zdarma a podle zbylých 47% ne. 

Výsledek je podobný jako v předešlých městech a lze zde uplatnit stejná měsíční akce. 

Přes 61% respondentů by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu za trénink při 

zkvalitnění nabízených sluţeb a to do výše 90 – 100 Kč. Při přesunu do nových prostor 

s lepším zázemím a při nákupu nových pomůcek, by bylo moţné zvýšit cenu. 

V dalších otázkách se respondenti vyjádřili, ţe jsou také spokojeni se stylem vedení 

tréninků, webovými stránkami a ţe by většina (85%) byla ochotna se zúčastnit letního 

kempu. 
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Většina (69%) se dostavila na trénink díky svému kamarádovi a zbytek se o něm 

dozvěděl na profilu Brutal kruháč Liberec na Facebooku (27%) nebo z letáku (4%). 

Největší priority jsou pro respondenty přístup trenéra a typ tréninku, stejně jako 

v předešlých městech. Na dalších místech je kolektiv, vybavení, cena a prostory. Cena 

je zde podobně jako v Ústí nad Labem aţ na předposledním místě. Je zřejmé, ţe klienty 

zajímá kvalita sluţeb a originalita tréninků a jsou ochotni si za tyto faktory připlatit. 

Dle předpokladů byly návrhy na zlepšení směřovány k odděleným šatnám s vlastní 

sprchou. 

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, ţe klienti jsou spokojeni s nabízenými 

sluţbami v jednotlivých městech a byli by ochotni si za tréninky připlatit, při 

zkvalitnění sluţeb (přesun do vlastních prostor, nákup nových pomůcek), dále by měli 

zájem zúčastnit se letního tréninkového kempu. Lze přepokládat, ţe kladné výsledky 

dotazníku byly způsobeny tím, ţe na otázky odpovídali stávající klienti projektu, kteří 

k němu mají kladný vztah. Výsledky dotazníku však poskytly cenné informace potřebné 

pro tvorbu marketingového a finančního plánu a pro následný rozvoj projektu. 

7.7 SWOT analýza 

Nedílnou součásti podnikatelského plánu je vypracování SWOT analýzy, která se 

zabývá zpracováním silných a slabých stránek projektu a určením příleţitostí a hrozeb. 

Její kvalitní zpracování slouţí jako podklad pro vytvoření dílčích strategií potřebných 

k efektivnímu dosaţení stanovených cílů. Závěry uvedené ve SWOT analýze vychází 

z výsledků dotazníkového šetření, analýz makro a mikroprostředí a pozorování.  

Ve SWOT analýze projektu Brutal kruháč jsou uvedeny společné faktory pro celý 

projekt, popřípadě jsou rozděleny v rámci rozdílností v jednotlivých městech. 
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Tabulka 8: SWOT analýza projektu Brutal kruháč 

Silné stránky Slabé stránky 

 Atraktivní styl tréninků 

 Vyuţívání netradičních pomůcek 

 Profesionální přístup trenérů 

 Přátelská atmosféra 

 Originální značka 

 Efektivní propagace a promo video 

 Nízká cena tréninků 

 Viditelné výsledky pro klienty 

(výrazné zlepšení fyzické kondice a 

zpevnění těla) 

 Tréninkové prostory pouze 

v pronájmu 

Praha 

 Malá tělocvična 

 Málo volných termínů pro rozšíření 

počtu lekcí i na jiné dny 

 Špatná dostupnost areálu 

Ústí nad Labem 

 Chybí oddělené šatny a sprchy pro 

muţe a ţeny 

 Málo volných termínů pro rozšíření 

počtu lekcí i na jiné dny 

Liberec 

 Chybí sprchy a oddělené šatny 

 Není moţné uskladnit pomůcky 

v areálu 

Příležitosti  Hrozby 

 Přesun do vlastních prostor 

 Rozšíření počtu lekcí 

 Rostoucí poptávka po kruhových 

trénincích 

 Pořádání team buldingů pro firmy a 

příprav pro sportovní týmy 

 Konání venkovních tréninků 

 Uspořádání letního víkendového 

kempu 

 Rozšíření do dalších měst 

 Pořádání dalších lekcí speciálně pro 

muţe (zaměření na svalový objem) a 

ţeny (zaměření na zpevnění 

problémových partií a spalování tuků) 

 Sezónnost poptávky (pokles zájmu o 

prázdninách) 

 Příchod nové konkurence 

 Rozšíření kapacit stávající konkurence 

 Citlivost klientů na změnu ceny za 

trénink 

 Vyuţití know-how stávajícími trenéry 

k zaloţení vlastních tréninků 

 Zvýšení daňového zatíţení ţivnostníků 

 Přechod k substitutům 

 Zvýšení ceny nájmu ve stávajících 

prostorech 

Pramen. Zpracováno autorem  
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7.8 Marketingový plán 

Marketingový plán představuje spolu s finančním plánem stěţejní část 

podnikatelského plánu. Je zde zapotřebí odhadnout poptávku, segmentovat cílového 

zákazníka a vytvořit optimální marketingový mix 4P, vycházející z výsledků předešlých 

analýz. 

7.8.1 Odhad poptávky 

Odhad poptávky je třeba rozlišit v rámci jednotlivých měst. Podkladem pro její 

stanovení jsou výsledky z dotazníkového šetření a z analýzy mikro a makroprostředí. 

Praha – Praha představuje trh s velkým potenciálem pro rozvoj projektu, je zde 

však nutné brát v úvahu její velikost a mnoţství konkurence v jiných částech Prahy. 

V současné době při dvou trénincích týdně zde převyšuje poptávka nad nabídkou a bylo 

by vhodné rozšířit počet lekcí na 3 aţ 5 týdně. 

Ústí nad Labem – Město má méně obyvatel neţ Praha a nenachází se zde takové 

mnoţství konkurence. Tři tréninky týdně jsou zde pokaţdé zaplněny a poptávka silně 

převyšuje nabídku, proto by bylo ideální rozšířit počet lekcí na kaţdý pracovní den 

v týdnu. 

Liberec – Sportovní město jako je Liberec má i přes velké mnoţství konkurence 

v oblasti sportovních sluţeb veliký potenciál pro rozvoj projektu. Je zde mnoho aktivně 

sportujících obyvatel. Jeden trénink týdně je od začátku pokaţdé naplněn a to i bez 

propagace. Z výsledků dotazníků vyplývá, ţe by klienti uvítali rozšíření tréninků na tři 

týdně. 

Brno – Brno je druhým největším městem v ČR a z analýzy konkurence je zřejmé, 

ţe není tak silná. Proto by bylo vhodné zde zpočátku pořádat dvě lekce týdně, aby byla 

uspokojena poptávka potenciálních zákazníků. 

7.8.2 Segmentace cílové skupiny klientů 

Segmentace je zpracována na základě geografických, demografických, 

socioekonomických a sociopsychologických kritérií.  

Z geografického hlediska jsou sluţby nabízeny obyvatelům měst a blízkého okolí, 

kde se tréninky konají. Tréninky jsou určeny pro muţe a ţeny ve věku 15 – 50 let, kteří 

ţijí aktivně, jsou cílevědomí a ochotní trénovat na maximum. Při stávající cenové 

politice jsou ze socioekonomického hlediska hlavní cílovou skupinou vysokoškolští 
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studenti s příjmem do 10 000 Kč. Po přechodu do vlastních prostor a změně cen, budou 

představovat hlavní cílovou skupinu pracující lidé ve věku 25 – 40 let s vyšším 

příjmem, jelikoţ dojde ke zvýšení ceny na 120 Kč za trénink.  

7.8.3 Produkt 

Projekt Brutal kruháč poskytuje sluţby v oblasti kruhových tréninků. Tréninky jsou 

charakteristické svojí originalitou, která je vytvářena vyuţíváním netradičních pomůcek 

a vysokou intenzitou tréninků. Ve spojení s přátelským přístupem trenérů a dobrým 

kolektivem, tréninky nabývají na atraktivitě a odlišují se od konkurence. 

7.8.4 Cena 

Projekt, tak jako kaţdý jiný podnik, usiluje o vytvoření co největší základny 

klientů, kteří se rádi pravidelně vracejí. Výše cen tréninků je nastavená tak, aby byla 

niţší neţ u konkurence a oslovila tak větší spektrum klientů. Kvalita a originalita sluţeb 

ve spojení s příznivou cenou přitahuje velké mnoţství zákazníků a umoţňuje tak 

projektu se dále rozšiřovat. Podrobnější informace o cenách v jednotlivých městech jsou 

uvedeny v bodě 7.3.5 Poskytované sluţby. 

7.8.5 Místo 

Umístění a vzhled tréninkových prostor hrají důleţitou roli. Poloha a vybavení 

jednotlivých tréninkových prostor jsou detailně zpracovány v bodě 8.3.3. V rámci 

plánovaného přesunu do vlastních prostor je zapotřebí, aby se nacházely v centru města 

nebo byly dobře dostupné městskou dopravou a byla zde moţnost parkování. Dále by 

pak měly být moderně vybavené a zvenku jasně a atraktivně označené, aby zákazníka 

zaujaly. 

7.8.6 Propagace 

Cílem projektu je vytvořit v rámci propagace jednotný komunikační mix, který 

efektivně osloví cílovou skupinu a dostane se do povědomí klientů (Příloha 2). První 

etapa projektu popisuje marketingové aktivity jiţ provedené a fungující. Druhá etapa se 

zabývá dalšími kroky, které budou provedeny v rámci rozvoje propagace projektu.  

První etapa 

První etapa propagace projektu začala v roce 2012 po jeho zaloţení v Ústí nad 

Labem, v rámci expanze do dalších měst jsou nadále prováděna jednotná marketingová 

opatření slouţící k jeho popularizaci. 
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Profily na sociálních sítích 

Projekt má své profily na nejpopulárnějších sociálních sítích Facebooku a Twitteru. 

Na Facebooku má kaţdé město své stránky, na kterých se mohou stát uţivatelé 

fanoušky a dozvídat se pravidelně aktuální informace o trénincích, sledovat fotoreporty 

a komunikovat mezi sebou. Výhodou je, ţe uţivatelé mohou mezi sebou informace 

sdílet a ty se virálně šíří dál, jedná se tak o reklamu zdarma. Týdně se dozví o projektu 

průměrně okolo 1500 uţivatelů, v době probíhající soutěţe to však v Praze bylo 34 400 

uţivatelů za týden. Sociální sítě díky propojenosti uţivatelů představují optimální 

nástroj propagace. 

Webové stránky 

Atraktivní a přehledné webové stránky představují základ pro úspěšné podnikání. 

Webové stránky projektu Brutal kruháč jsou moderně a přehledně zpracovány. 

Návštěvník si můţe vybrat město, ve kterém chce cvičit, zde zjistí všechny potřebné 

informace a můţe se na trénink zaregistrovat v rezervačním systému. Dále si můţe 

prohlédnout fotogalerie z jednotlivých měst, promo video, zjistit informace o trenérech 

nebo v případě dotazu vyuţít kontaktní formulář. Stránky jsou propojeny s facebookem, 

kde se návštěvník můţe stát rovnou fanouškem. Design stránek je moderně zpracován 

v barvách loga. Stránky navštíví v průměru 850 uţivatelů týdně. 

Letáková kampaň 

V rámci propagace byly vytvořeny letáky slouţící k další propagaci projektu. Jsou 

zpracovány ve ţlutočerném designu, který navazuje na logo a obsahují efektivní nadpis, 

dále je zde uvedena cena tréninků, adresa webových stránek a profilu na facebooku. 

Náklady na tisk letáků jsou nulové, jelikoţ jsou tisknuty na vlastní tiskárně. 

Letáky jsou rozdávány účastníkům tréninků. Dále jsou pravidelně pořádány 

letákové kampaně na vysokých školách a kolejích v jednotlivých městech, aby oslovily 

cílovou skupinu, tou jsou právě vysokoškolští studenti. V Praze je tato propagace 

zacílena hlavně na koleje a vysoké školy v oblasti Prahy 6. Letáky jsou také vylepovány 

v areálu Tatranu Střešovice, kde je vysoká návštěvnost sportovců. V Brně bude 

provedena kampaň cílená hlavně na studenty vysokých škol v okolí, kde se budou 

tréninky konat.  
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Promo video a fotoreporty  

Další efektivní součástí propagace projektu je promo video, které bylo zpracováno 

profesionálním reţisérem. Dále také dochází k pravidelnému focení tréninků 

v jednotlivých městech profesionálním fotografem. Vzhledem ke konexím majitele byly 

tyto sluţby provedeny zdarma a ušetřily tak vysoké náklady. Fotoreporty z tréninků a 

promo video jsou pravidelně propagovány na webu a facebookových stránkách 

projektu, díky této propagaci je zvyšována návštěvnost těchto stránek a návštěvníci si 

lépe dovedou představit, jak tréninky probíhají. Promo video vidělo jiţ 4 200 

návštěvníků a fotoreporty pravidelně shlédne zhruba 1000 uţivatelů za týden. Jsou tak 

nedílnou součástí propagace projektu. 

Oblečení a merchandisingové předměty 

Výroba oblečení a merchandisingových předmětů představuje další část propagace, 

kterou si lze získat větší náklonnost stávajících klientů. Klienti mohou zakoupením 

oblečení a předmětů vyjádřit svojí sounáleţitost s projektem a dělají mu tak další 

reklamu zdarma. 

Z merchandisingových předmětů je moţné zakoupit obal na mobil, klíčenku nebo 

hrníček s logem a názvem projektu, jejich prodejní cena se pohybuje v rozmezí 70 – 

150 Kč. V rámci oblečení jsou na výběr tři druhy pánských a dámských triček a tílek. 

Kaţdé tričko nebo tílko obsahuje logo s názvem a je na výběr v černém, bílém nebo 

růţovém provedení. Trička a tílka jsou prodávány za 250 Kč. 

Soutěž na Facebooku 

V únoru probíhala v Praze a Ústí nad Labem soutěţ, ve které měli soutěţící zaslat 

svoji fotku, na které cvičí na zajímavém místě v oblečení nebo s letákem Brutal kruháč. 

Fotky soutěţících byly poté zveřejněny na facebookových stránkách projektu a 

uţivatelé pro ně mohli hlasovat pomocí tlačítka „to se mi líbí“. Po uzavření soutěţe 

vyhráli první tři soutěţící s nejvíce hlasy „to se mi líbí“. První cenou byla permanentka, 

druhá cena bylo tričko a třetí voucher pro dvě osoby na vstup zdarma. Soutěţ výrazně 

zvýšila sledovanost facebookových a webových stránek.  

Druhá etapa 

V druhé etapě jsou popsaná další marketingová opatření, která budou provedena v 

rámci širší propagace projektu. 
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Výroba reklamních bannerů a nálepek 

Pro další propagaci projektu budou vytvořeny dvě reklamní plachty v bílém a 

černém provedení o rozměrech 2x2 metru, na kterých bude nápis „získej i ty brutální 

fyzičku“ a pod ním logo a adresa webových stránek. Plachty budou vyuţívány při focení 

fotoreportů a na propagačních akcích. 

Dále bude zhotoveno 200 kusů nálepek s logem a adresou webových stránek, které 

budou rozdávány klientům zdarma na trénincích.  

Rozšíření sortimentu oblečení 

Kromě triček a tílek budou vyrobeny i mikiny, funkční trička, kraťasy, teplákové 

soupravy a čepice s logem a nápisem Brutal kruháč, budou k dispozici v různých 

barevných provedeních. 

Reklamní kampaň na Facebooku 

Dle aktuálních informací serveru Checkfacebook.com (cit. 2013-03-1) je v České 

republice aktuálně registrováno na Facebooku 3 849 900 uţivatelů, z toho 55, 5% je 

věku 18 – 34 let. Tito uţivatelé pro nás představují cílovou skupinu. Pro kampaň bude 

vyuţita PPC reklama, která umoţňuje přesné geografické, demografické a 

sociopsychologické zacílení, podle zájmů uţivatelů. Reklama bude obsahovat logo 

s názvem projektu a krátký výstiţný propagační text. Uţivatelé budou po kliknutí na 

reklamu přesměrováni na webové stránky projektu. V rámci PPC reklamy se platí počet 

prokliků od jednotlivých uţivatelů a je moţné nastavit denní finanční limit čerpání. 

Reklamní kampaň prostřednictvím Google Adwords 

Jedná se o další typ PPC reklamy tentokrát však na největším světovém serveru 

Google. Je zde moţné vyuţít podobné zacílení jako na Facebooku. Výhodou však je, ţe 

uţivatelé jsou reklamou osloveni, kdyţ vyhledávají produkty nebo sluţby související 

s oblastí činnosti projektu Brutal kruháč, tzn. kruhovými tréninky. Vzniká zde větší 

pravděpodobnost, ţe je reklama zaujme a kliknou na ní. Při počátečním vkladu 250 Kč 

Google poskytne jako bonus dalších 1000 Kč na reklamu, proto bude tento způsob 

propagace také vyuţit. 

Využití slevových serverů 

Pro přilákání nových klientů budou vyuţity sluţby slevových serverů, kde klienti 

budou moci zakoupit tréninkový voucher za zvýhodněnou cenu.  
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Registrace na portálu Sportcentral.cz 

Portál sportcentral.cz umoţňuje zdarma registraci pro sportovce, týmy a firmy 

nabízející sportovní sluţby. Zájemce o sportovní sluţby si zde zadá typ tréninku a 

město, ve kterém ho chce cvičit a na základě jeho zadání získá seznam sportovišť s 

kontaktem, které pro poţadovanou činnost můţe vyuţít. Jednotlivá města, kde je 

provozován Brutal kruháč sem budou zaregistrována a o projektu se tak budou moci 

dozvědět další uţivatelé.  

Propagace na internetových serverech 

Projekt bude zdarma propagován na portálu New life, jehoţ záměrem je sdruţování 

a propagace originálních nápadů mladých lidí, kteří vytvořili svůj fungující byznys.  

Dále budou také zdarma publikovány fotoreporty z tréninků na portálu partyusti.cz, 

který shromaţďuje veškeré informace o kulturním dění v Ústí nad Labem a navštíví ho 

3000 uţivatelů denně.  

Propagace na společenských a sportovních akcích 

Další formu propagace představuje prezentace projektu na společenských a 

sportovních akcích. Projekt bude mít reklamní plachtu a bude propagován při prezentaci 

sponzorů na sportovních utkáních klubů amerického fotbalu Praha Lions a Ústí nad 

Labem Blades a Liberec Titans. Za poskytnutí propagace na utkáních budou mít 

členové klubů slevu na vstup na trénink. Projekt bude také stejným způsobem 

propagován na plese střední školy obchodu Petřiny v Praze 6, v rámci poskytnutí 7 

voucherů na vstup zdarma do tomboly. 

Tabulka 9: Plánovaný rozpočet na marketingové aktivity do konce roku 2013 

Forma propagace Náklady (Kč) 

Webové stránky 8 000 

Letáky (vlastní tisk) Zdarma 

Nálepky 1 200 

Plachty 1 700 

Promo video a fotoreporty Zdarma 

Výroba oblečení 150 – 400 za kus 

Merchandisingové předměty 20 – 100 za kus 

Kampaň na Facebooku 2 000 

Kampaň na Googlu 250 
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Propagace na internetových portálech 

a sportovních akcích 

Zdarma 

Celkem 13 150 

Pramen: Zpracováno autorem  

Do celkového součtu nejsou zahrnuty náklady na výrobu oblečení a upomínkových 

předmětů, protoţe se jejich cena liší v závislosti na velikosti objednávky. Plánovaná 

cena propagace do konce roku 2013 by měla činit zhruba 13 150 Kč, tato nízká částka je 

dána tím, ţe je značná část propagace projektu prováděna zdarma. 

7.9 Operační plán 

V níţe uvedené tabulce jsou časově rozplánovány jednotlivé kroky, které budou 

provedeny v rámci dalšího rozvoje projektu. 

Tabulka 10: Operační plán pro Prahu, Ústí nad Labem a Liberec 

Činnost Praha Ústí nad 

Labem 

Liberec 

Druhá etapa propagace duben – září 

2013 

duben – 

červen 2013 

květen – 

červen 2013 

Rozšíření počtu lekcí duben 2013 květen 2013 květen 2013 

Přesun do venkovních prostor červen – září 

2013 

červen – září 

2013 

květen – září 

2013 

Analýza vhodných vlastních prostor k 

pronájmu 

duben – 

červen 2013 

září – 

listopad 2013 

duben – 

červenec 

2014 

Stavební úpravy a nákup vybavení červenec - 

září 2013 

prosinec - 

leden 2014 

červenec – 

srpen 2014 

Přepokládaný přesun do vlastních 

prostor 

září 2013 leden 2014 září 2014 

Pramen: Zpracováno autorem  

Vzhledem k tomu, ţe Brno představuje další město, kam se projekt chce dále 

rozšířit, je třeba rozplánovat jednotlivé činnosti zvlášť.  

Tabulka 11: Operační plán pro Brno 

Činnost Brno 

Analýza makro a mikroprostředí březen 2013 

Zpracování finančního plánu březen 2013 

Analýza vhodných prostor k pronájmu červen – červenec 2013 

Analýza trhu práce – oslovení zájemců o práci červenec – srpen 2013 
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Nákup vybavení a cvičebních pomůcek září 2013 

Marketingová kampaň září – říjen 2013 

Přepokládané zahájení činnosti říjen – listopad 2013 

Pramen: Zpracováno autorem  

7.10 Finanční plán 

Finanční plán obsahuje finanční výkazy a jejich očekávaný vývoj. V plánu jsou 

zahrnuty hodnoty ze všech tří měst, kde projekt funguje. Dále jsou zde zahrnuty 

předpokládané náklady na přesun do vlastních prostor v Praze, na rozvoj projektu do 

Brna a příjmy z nich plynoucí. 

7.10.1 Zahajovací Rozvaha  

Tabulka 12: Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva    Vlastní kapitál   

Dlouhodobý hmotný majetek 20 000 Základní kapitál 50 000 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

0 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 Rezervní fond, ostatní fondy ze zisku 0 

   VH běţného účetního období 0 

Oběžná aktiva  Cizí zdroje  

Zásoby 0 Rezervy 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 Krátkodobé závazky 0 

Krátkodobý finanční majetek 130 000 Bankovní úvěry a výpomoci 100 000 

Aktiva celkem 150 000 Pasiva celkem 150 000 

Pramen: Zpracováno autorem  

Základní kapitál projektu je 50 000 Kč, dále bude vyuţit úvěr slouţící k pokrytí 

nákladů za stavební úpravy a nákup vybavení v rámci přesunu do vlastních prostor 

v Praze. Výše úvěru bude 100 000 Kč, bude splácen 3 roky po 3500 Kč měsíčně. Do 

dlouhodobého majetku jsou zařazeny všechny pomůcky, jejichţ doba pouţitelnosti je 

delší neţ 1 rok. 

7.10.2 Potřebné finanční zdroje na provoz a rozvoj projektu 

Tabulka 13: Náklady na provoz a rozvoj projektu  

Položka Měsíční 

náklady 

(Kč) 

Roční náklady 

(Kč) 

Získání ţivnosti (pouze rok 2013) - 1 050 

Nájem Ústí nad Labem - 3 tréninky týdně 3 350 40 200 
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Nájem Liberec - 1 trénink týdně 1 000 12 000 

Nájem Brno - 2 tréninky týdně 2 400 28 800 

Nájem za vlastní prostory Praha 25 000 300 000 

Stavební úpravy a vybavení - prostory Praha 

(pouze rok 2013) 

- 100 000 

Cvičební pomůcky - 20 000 

Pojištění prostor - Praha - 10 000 

Odměny pro trenéry  9 800 117 600 

Marketing - 13 150 

Víkendový kemp - 30 000 

Celkem 41 550 672 800 

Pramen: Zpracováno autorem  

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny potřebné náklady na provoz ve 

stávajících městech. Náklady na nájem prostor v jednotlivých městech jsou počítány při 

stávajícím počtu tréninků. V tabulce jsou však zahrnuty předpokládané náklady 

související s přesunem do vlastních prostor v Praze a expanzí projektu do Brna. Ve 

mzdách pro trenéry nejsou zahrnuty poplatky za sociální a zdravotní pojištění, jelikoţ 

pracují jako OSVČ si platí tyto poplatky samy. Odměna pro trenéra se odvíjí podle 

počtu odtrénovaných tréninků a jejich návštěvnosti. Ostatní hodnoty představují celkové 

náklady projektu pro všechna města. 

7.10.3 Očekávané příjmy 

Výše očekávaných příjmů je pro rok 2013 stanovena na základě získaných statistik 

návštěvnosti z předešlých měsíců a na základě předpokládané obsazenosti stávajících 

tréninků. V Brně se počítá se dvěma tréninky týdně, v Praze jiţ v rámci přesunu do 

vlastních prostor s pěti tréninky týdně. Cena tréninku v Praze bude navýšena na cenu 

120 Kč za trénink pro všechny. V ostatních městech je zohledněn rozdíl mezi studenty a 

pracujícími.   

V optimistické variantě bude tréninky ve všech městech navštěvovat v průměru 20 

klientů na trénink, v realistické 17 a v pesimistické 14. 

V dalších letech se počítá s rozšířením počtu lekcí ve stávajících městech a 

s expanzí projektu do dalších měst, v podobném rozsahu jako doposud. Celkové 

navýšení počtu lekcí ve stávajících a nových městech by mělo ročně činit zvýšení o 6 

lekcí na týden. Dále jsou ve výpočtech zahrnuty očekávané příjmy z kempu a prodeje 

oblečení a upomínkových předmětů. Očekávaný roční růst příjmů by měl činit 28% při 
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22% zvýšení nákladů. Navýšení nákladů je zohledněno v hospodářském výsledku a 

cashflow. 

Tabulka 14: Očekávané roční příjmy 2013 - 2015 

Očekávané příjmy 2013 2014 2015 

Optimistická varianta 1 000 400 1 389 200 1 778 176 

Realistická varianta 807 840 1 034 035 1 323 564 

Pesimistická varianta 665 280 851 558 1 089 994 

Pramen: Zpracováno autorem  

7.10.4 Hospodářský výsledek 

V níţe uvedených tabulkách je zpracován očekávaný výkaz zisků a ztrát projektu 

v letech 2013 – 2015 ve třech variantách.  

Tabulka 15: Očekávaný výkaz zisků a ztrát pro rok 2013 

 

          Pramen: Zpracováno autorem  

Tabulka 16: Očekávaný výkaz zisků a ztrát pro rok 2014 

2014 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Výnosy celkem 1 389 200 1 034 035 851 558 

Provozní náklady 

celkem 

810 816 810 816 810 816 

Provozní výsledek 

hospodaření  

578 384 223 219 40 742 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

2013 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Výnosy celkem 1 000 400 807 840 665 280 

Provozní náklady 

celkem 

561 750 561 750 561 750 

Vstupní náklady 101 050 101 050 101 050 

Provozní výsledek 

hospodaření  

337 600 145 040 2 480 

Poskytnutý úvěr 100 000 100 000 100 000 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

Pojištění 10 000 10 000 10 000 

Hospodářský výsledek 

za běžnou činnost 

385 600 193 040 50 480 

Mimořádné náklady a 

výnosy 

0 0 0 

Hospodářský výsledek 

za účetní období 

385 600 193 040 50 480 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího základu) 

0 0 0 

Hospodářský výsledek 

po zdanění 

385 600 193 040 50 480 
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Pojištění 10 000 10 000 10 000 

Hospodářský 

výsledek za běžnou 

činnost 

526 384 171 219 -11 258 

Mimořádné náklady a 

výnosy 

0 0 0 

Hospodářský 

výsledek za účetní 

období 

526 384 171 219 -11 258 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího 

základu) 

57 840 28 956 7 572 

Hospodářský 

výsledek po zdanění 

468 544 142 263 - 18 830 

Pramen: Zpracováno autorem  

Tabulka 17: Očekávaný výkaz zisků a ztrát pro rok 2015 

2015 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Výnosy celkem 1 778 176 1 323 564 1 089 994 

Provozní náklady celkem 991 395 991 395 991 395 

Provozní výsledek 

hospodaření  

786 781 332 169 98 599 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

Pojištění 10 000 10 000 10 000 

Hospodářský výsledek za 

běžnou činnost 

734 781 280 169 46 599 

Mimořádné náklady a 

výnosy 

0 0 0 

Hospodářský výsledek za 

účetní období 

734 781 280 169 46 599 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího základu) 

70 281 21 339 0 

Hospodářský výsledek po 

zdanění 

664 500 258 830 46 599 

Pramen: Zpracováno autorem  

7.10.5 Cashflow 

Plánované cashflow v roce 2013 by mělo být ve všech třech variantách kladné, 

proto by měl vstupní kapitál stačit na pokrytí nákladů. V následujících letech by 

cashflow mělo růst v optimistické a realistické variantě. V pesimistické variantě by 

mělo v roce 2014 dojít ke sníţení cashflow, protoţe byla v minulém roce realizována 

ztráta a počáteční stav peněţních prostředků byl tak niţší. V roce 2015 by však 

cashflow mělo být vyšší neţ v předešlých letech vzhledem k tomu, ţe na konci 

předešlého roku byla menší ztráta. Plán byl sestaven přímou metodou. 
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Tabulka 18: Plánované cashflow pro rok 2013 

2013 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Počáteční stav peněţních 

prostředků 

150 000 150 000 150 000 

Příjmy 1 000 400 807 840 665 280 

Trţby z prodeje zboţí a sluţeb 1 000 400 807 840 665 280 

Výdaje 714 800 714 800 714 800 

Ţivnost 1 050 1 050 1 050 

Stavební úpravy 100 000 100 000 100 000 

Odměny pro trenéry 117 600 117 600 117 600 

Marketing 13 150 13 150 13 150 

Nájem 381 000 381 000 381 000 

Kemp 30 000 30 000 30 000 

Pojištění prostor 10 000 10 000 10 000 

Cvičební pomůcky 20 000 20 000 20 000 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího základu) 

0 0 0 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

Hotovostní tok 285 600 93 040 - 49 520 

Stav peněžních prostředků na 

konci období 

435 600 243 040 100 480 

Pramen: Zpracováno autorem  

Tabulka 19: Plánované cashflow pro rok 2014 

2014 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Počáteční stav peněţních 

prostředků 

435 600 243 040 100 480 

Příjmy 1 389 200 1 034 035 851 558 

Trţby z prodeje zboţí a sluţeb 1 389 200 1 034 035 851 558 

Výdaje 920 656 891 772 870 388 

Odměny pro trenéry 

820 816 820 816 820 816 

Marketing 

Nájem 

Kemp 

Pojištění prostor 

Cvičební pomůcky 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího základu) 

57 840 28 956 7 572 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

Hotovostní tok 468 544 142 263 - 18 830 

Stav peněžních prostředků na 

konci období 

904 144 385 303 81 650 

Pramen: Zpracováno autorem  
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Tabulka 20: Plánované cashflow pro rok 2015 

2015 Optimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Počáteční stav peněţních 

prostředků 

904 144 385 303 81 650 

Příjmy 1 778 176 1 323 564 1 089 994 

Trţby z prodeje zboţí a 

sluţeb 

1 778 176 1 323 564 1 089 994 

Výdaje 1 113 676 1 064 734 1 043 395 

Odměny pro trenéry 

1 001 395 1 001 395 1 001 395 

Marketing 

Nájem 

Kemp 

Pojištění prostor 

Cvičební pomůcky 

Daň z příjmu (15% z 

vyměřovacího základu) 

70 281 21 339 0 

Splátka úvěru 42 000 42 000 42 000 

Hotovostní tok 664 500 258 830 49 599 

Stav peněžních 

prostředků na konci 

období 

1 568 644 644 133 128 249 

Pramen: Zpracováno autorem  

7.10.6 Doba návratnosti investic 

Pro výpočet doby návratnosti investic byl vyuţit finanční kalkulátor pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti investic dostupný na stránkách http://stavba.tzb-info.cz. Do 

výpočtu byla zahrnuta očekávaná délka ţivotnosti projektu 15 let, počáteční investice 

150 000 Kč (základní kapitál a úvěr), dále výše úvěru s úrokovou sazbou a dobou 

splácení a 15% sazba daně z příjmu. Nakonec byla do výpočtu přidána očekávaná výše 

příjmů ve třech variantách pro rok 2013 s meziročním nárůstem o 28% a přepokládaná 

výše nákladů s meziročním nárůstem o 22%. Tyto zadané hodnoty do kalkulátoru 

umoţnily co nejpřesnější výpočet doby návratnosti investice a vnitřního výnosového 

procenta projektu. Čím je vyšší hodnota vnitřního výnosového procenta, tím je 

vhodnější projekt realizovat. Kalkulátor vychází při svých výpočtech z níţe uvedených 

vzorců. 
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Rovnice 1: Vzorec pro výpočet doby návratnosti 

 

Pramen: Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic.  Http://stavba.tzb-info.cz  [online]. 2012 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/110-financni-kalkulator-pro-

hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-investic 

Rovnice 2: Vzorec pro výpočet vnitřního výnosového procenta investice  

 

Pramen: Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

investic.  Http://stavba.tzb-info.cz  [online]. 2012 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/110-financni-kalkulator-pro-

hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-investic 

Optimistická varianta 

Doba návratnosti investice 1 rok. Vnitřní výnosové procento 183%. 

Realistická varianta 

Doba návratnosti investice 3 roky. Vnitřní výnosové procento 96%. 

Pesimistická varianta 

Doba návratnosti investice 6 let. Vnitřní výnosové procento 53%. 

Doba návratnosti investic je zaokrouhlena na celé roky. Cílem projektu je 

návratnost investic do 5 let, tato podmínka by nebyla splněna v pesimistické variantě. Je 

proto zapotřebí vyuţívat efektivní propagace a vhodné cenové politiky, aby 

pesimistická varianta nenastala.  

7.10.7 Vytvoření franchisy 

Jednou z moţných variant dalšího rozvoje projektu je vytvoření franchisy. Její 

výhody a nevýhody pro poskytovatele a franchisanta jsou podrobněji popsány 

v teoretické části práce. Je zde zapotřebí porovnat moţnou variantu nastavení franchisy, 

oproti klasické formě rozvoje, kdy je trenér placen za trénink a ostatní činnosti zařizuje 

majitel projektu.  
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Jako reálná varianta nastavení franchisy se jeví zaplacení vstupního poplatku 

20 000 Kč a odvádění 25% z trţeb kaţdý měsíc franchisantem. Projekt Brutal kruháč 

jako franchisor poskytne franchisantovi zavedenou značku, know-how, školení, 

podporu při vyhledávání vhodných prostor a nákupu pomůcek, webové stránky 

s rezervačním systémem a veškeré marketingové materiály. Franchisant musí splňovat 

nastavená pravidla pro průběh tréninků, pouţívané pomůcky a další náleţitosti, které 

budou obsaţené ve smlouvě.  

Pro porovnání výnosnosti rozvoje projektu formou franchisy dle nastavených 

podmínek byla vytvořena tabulka porovnávající zisk z franchisy a z klasické formy, kdy 

je placen trenér, a ostatní činnosti jsou v reţii majitele projektu. Tabulka je zpracována 

v realistické variantě pro Brno, které představuje nejbliţší moţnost rozvoje projektu. 

Tabulka 21: Porovnání výnosnosti franchisy a klasické varianty rozvoje 

Brno - 2 tréninky týdně Klasická varianta Franchisa 

Měsíční zisk (Kč) 6080 2720 

Roční zisk (Kč) 72 960 32 640 

Pramen: Zpracováno autorem  

Z výsledků je zřejmé, ţe i při započtení vstupního poplatku se rozšíření pomocí 

franchisy prozatím nevyplatí. I přes zohlednění výhod franchisy se majiteli projektu 

vyplatí věnovat čas klasickému rozvoji, který byl vyuţíván doposud a umoţňuje i větší 

kontrolu nad projektem a kvalitou nabízených sluţeb. 

7.11 Hodnocení rizik 

Rizika, která by mohly ohrozit další vývoj projektu Brutal kruháč jsou následující: 

Nepřesná analýza trhu a jeho vývoje 

Je zde pravděpodobnost, ţe analýza trhu byla provedena chybně a trh se bude 

vyvíjet jiným směrem. Na trhu mohou nastat náhlé změny, jako například nedostatečný 

zájem o tréninky, vstup nových konkurentů na trh, kteří nabídnou klientům lepší sluţby, 

atd. Tato rizika lze částečně eliminovat důkladnou analýzou trhu, která bude podloţena 

mnoţstvím relevantních informací.  

Chybná podnikatelská rozhodnutí 

V rámci dalšího rozvoje projektu je moţné, ţe budou provedena chybná 

rozhodnutí, která budou mít za následek ztrátu finančních prostředků. Těmto rizikům se 

však dá předejít kvalitním plánováním podnikatelských aktivit. 
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Neefektivní marketingová komunikace 

Riziko neefektivní marketingové komunikace spočívá v tom, ţe zvolená forma 

propagace nedokáţe oslovit cílovou skupinu zákazníků a projekt tak nedosáhne 

přepokládaného naplnění tréninkových lekcí. Je třeba propagací přesně zacílit na 

cílovou skupinu zákazníků a oslovit jí několika druhy marketingové komunikace, tak 

aby bylo riziko neefektivity sníţeno na minimum. 

Vypovězení nájemní smlouvy 

Vzhledem k tomu, ţe jsou tréninky ve všech třech městech provozovány 

v tělocvičnách, kde je měsíčně placen nájem, tak zde vzniká riziko vypovězení smlouvy 

z různorodých důvodů. Tomuto riziku se dá předejít dodrţováním stanovených pravidel 

a udrţováním dobrých vztahů s vlastníky objektů.   

Odcizení uskladněných pomůcek 

V Praze a Ústí nad Labem jsou pomůcky uskladněny ve skladech u tělocvičen, zde 

vzniká riziko vloupání cizích osob a odcizení pomůcek. Toto riziko se potvrdilo 

v Praze, kde byly odcizeny pomůcky v hodnotě 1 300 Kč. Částečným řešením, jak 

předejít dalším krádeţím je odvoz lehce přenosných pomůcek domů. Po přesunu do 

vlastních prostor bude řešením jejich pojištění.  

Pokračující recese ekonomiky 

Recese má za následek růst nezaměstnanosti, která by tak mohla zapříčinit pokles 

trţeb projektu v důsledku sníţení kupní síly obyvatelstva a sníţení sklonu obyvatel ke 

spotřebě, následně by došlo k omezení výdajů obyvatelstva na volnočasové aktivity.  
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Diskuze 

Při zpracování podnikatelského plánu projektu Brutal kruháč bylo vyuţito 

dotazníkové šetření a dílčí analýzy, jejichţ výsledky umoţnily potvrzení či zamítnutí 

stanovených hypotéz. Dále byla navrţena marketingová a finanční opatření, kterými se 

bude projekt do budoucna řídit. 

Na základě výsledků očekávaného cashflow lze potvrdit, ţe má smysl do budoucna 

zaloţit s.r.o. Předpokládaná doba návratnosti investic do projektu je nízká a vnitřní 

výnosové procento vysoké, proto má smysl projekt dál rozvíjet a zaloţení s.r.o. se jeví 

jako vhodná varianta dalšího rozvoje.  

Přesun do vlastních prostor v Praze bude proveden, jelikoţ poptávka po trénincích 

je vysoká a Praha představuje veliký trh. V dosavadních prostorech není moţné 

rozšiřovat počet lekcí a uspokojit tak poptávku. V rámci finančního plánu byl počet 

lekcí stanoven na 5 týdně při navýšení ceny na 120 Kč. Za této podmínky budou 

pokryty náklady spojené s přesunem a bude realizován zisk.  

Výsledky vyplývající z porovnání rozvoje projektu klasickou formou a formou 

franchisy jasně dokazují, ţe prozatím nemá smysl projekt rozvíjet formou franchisy. 

Franchisa by přinášela niţší zisk.  

V rámci dotazníkového šetření naprostá většina klientů zodpověděla, ţe je 

spokojena s cenou tréninků a nabídkou cvičebních pomůcek a ţe má zájem zúčastnit se 

letního víkendového kempu. Hypotézy tak byly potvrzeny a tréninkový kemp bude 

uspořádán. 

Hypotéza č. 3 předpokládala, ţe alespoň 60% klientů bude podporovat moţnost 

prvního tréninku zdarma. V ţádném z měst nebylo alespoň 60% klientů pro první 

trénink zdarma, proto byla hypotéza zamítnuta a nováček i nadále nebude mít první 

vstup zdarma. Řešením bude vytvoření měsíčních akcí se vstupem pro nováčky zdarma.  

Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe cena nehraje hlavní roli při rozhodování o 

účasti na tréninku. Hlavní roli hraje přístup trenéra a typ tréninku. Cena tak můţe být 

zvýšena při zlepšení stávající kvality nabízených sluţeb, např. nákupu nových pomůcek 

a přesunu do vlastních prostor. 

Z výsledků dotazníku a analýz opírajících se o poznatky z teoretické části práce 

vyplynulo, ţe klienti jsou spojeni s nabízenými sluţbami a projekt Brutal kruháč má 
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potenciál pro další rozvoj v rámci stávajících a nových měst. Dojde proto k rozšíření 

počtu lekcí ve stávajících městech, v Praze dojde k přesunu do vlastních prostor a dále 

k expanzi projektu do Brna. Tato opatření budou podpořena vhodně zvolenou 

propagací.  
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Závěr 

Projekt Brutal kruháč jsem vytvořil v únoru roku 2012 v Ústí nad Labem. 

K nápadu mě přivedla nedostatečná nabídka sportovních aktivit ve městě. Na základě 

teoretických poznatků a vlastních zkušeností jsem věděl, ţe kruhový trénink představuje 

efektivní formu, jak spálit tuky, zpevnit postavu a získat dobrou fyzickou kondici. Pro 

vytvoření jedinečnosti a atraktivity tréninků jsem zvolil cvičební pomůcky, které nejsou 

běţně vyuţívané, avšak přinášejí potřebné výsledky. V kombinaci se stylovou image, 

která je tvořená originálním logem, se tréninky staly ve městě velice populární. 

Vzhledem k veliké oblíbenosti tréninků a pozitivní zpětné vazbě od klientů jsem se 

rozhodl projekt rozšířit do Prahy a Liberce. Tréninky se zde staly také velice rychle 

populární. Na základě předešlých úspěchů jsem se rozhodl vypracovat diplomovou 

práci zabývající se dalším rozvojem projektu. 

Cílem práce bylo zpracování podnikatelského plánu slouţícího k analýze 

současného stavu projektu Brutal kruháč a nalezení moţností jeho dalšího rozvoje.  

Díky získaným informacím z teoretické části práce, která mi umoţnila lépe 

pochopit výhody a nevýhody právní formy podnikání na ţivnostenský list oproti s.r.o., 

problematiku franchisingu, kruhových tréninků a správného sestavení podnikatelského 

plánu, jsem vytvořil hypotézy, které byly potvrzeny nebo zamítnuty na základě 

získaných výsledků z empirické části práce.  

V empirické části práce jsem zpracoval podnikatelský plán obsahující představení 

projektu a dílčí analýzy, jejichţ výsledky přinesly potřebné odpovědi na stanovené 

hypotézy.  

Z výsledků vyplynulo, ţe dalším městem, kam bude projekt expandovat je Brno, 

jelikoţ svojí rozlohou a malou konkurencí představuje ideální trh pro další rozvoj. 

Výsledky dotazníkového šetření a analýza trhu a konkurence poskytly cenné informace 

také pro rozvoj ve stávajících městech. Z dotazníků bylo zřejmé, ţe jsou klienti velice 

spokojeni s kvalitou nabízených sluţeb, cenou tréninků a uvítali by rozšíření počtu lekcí 

a uspořádání víkendového kempu. Analýza konkurence potvrdila, ţe jsou tréninky 

levnější a atraktivnější neţ jiné nabízené sportovní aktivity.  

V rámci finančního plánu jsem zpracoval finanční výkazy ve třech variantách 

(optimistické, pesimistické a realistické) pro zohlednění různých moţností dalšího 

vývoje projektu. Zjištěné výsledky potvrdily, ţe má smysl projekt i nadále rozvíjet, 
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protoţe je zde očekávaná rychlá návratnost investic a zvýšení zisku. Rozvoj formou 

franšízy se však prozatím nejeví jako vhodná varianta. 

Na základě zjištěných výsledků v této práci dojde k přesunu projektu do vlastních 

prostor v Praze, rozšíření počtu lekcí ve stávajících městech, uspořádání kempu a 

expanzi do Brna. Tyto kroky pro další rozvoj projektu budou podpořeny efektivní 

marketingovou propagací, která je součástí marketingového plánu. 

Pro úspěšný budoucí rozvoj projektu je však třeba pečlivě analyzovat moţná rizika 

a připravit se na ně. Projekt Brutal kruháč se tak bude i nadále moci rozvíjet.  
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