
Diplomová práce je zaměřena na téma studie proveditelnosti, které je
v podnikatelském prostředí velice důležité, jelikož slouží k hodnocení
plánovaných investic projektů. Výsledek studie dává podklady k usnadnění
rozhodnutí, zda investiční záměr schválit a realizovat či zamítnout.

Teoretická část na základě teoretických východisek získaných
z odborné literatury přibližuje základní pojmy projektového řízení a
samotné studie proveditelnosti. Poznatky sloužily jako podklad pro
praktickou část.

Praktická část předkládá vypracovanou studii proveditelnosti pro
předložený podnikatelský záměr. Obsahem je přiblížení záměru, analýza
trhu, marketingová strategie, umístění, materiálové vstupy a technologie,
organizace a klíčové kapitoly jako finanční plán, finanční analýza a
vyhodnocení projektu. Informace v této části tvořily již existující
sekundární data, získaná např. ze statistik, již provedených výzkumů, dat
konkurenčních fitness center a dostupných dokumentů a primární data
získaná na základě dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na
preference lidí v oblasti fitness a přímo na vybranou oblast realizace.

The diploma thesis is focused on a theme of feasibility study which serves
for evaluating planned investments projects, this evaluation is very
important in entrepreneurial environment. The result of the study provides
background data to facilitate a decision whether the investment plan
should be approved and realized or rather rejected.

Theoretical part of the thesis provides an explanation of basic
concepts of project management and feasibility study.

Practical part presents a designed feasibility study for elaborated
investment plan. This chapter also describes the plan itself, includes a
market analysis, a marketing strategy, description of a chosen location,
material and technological inputs, organization and also main chapters
such as financial analysis and projects evaluation. This part of the study is
based on secondary and primary data. The secondary data are obtained
from statistics, completed researches, other fitness centres and additional
documents. Primary data were acquired from a conducted survey on
preferences in fitness and survey from the chosen location of investment
plan realization.
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Studie proveditelnosti na 
otevření fitness centra v Praze
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDÍÍ

Abstrakt

Abstract

Silné stránky Slabé stránky
• Příznivé ceny
• Výhodné podmínky s dodavatelem 

strojů
• Lokalita
• Velké množství výhod členství
• Provozní podmínky
• Spolupráce s partnery

• Nový podnik a s tím spojené slabé 
povědomí zákazníků

• Úzké zaměření na fitness a 
posilovnu

• Pouze jedna pobočka
• Podmínky pronájmu budovy

Příležitosti Hrozby

• Rozšíření sortimentu nabízených 
služeb

• Navázání spolupráce s dalšími 
partnery

• Využití moderních technologií 
(automatizace provozu, virtuální 
trenéři, cloudová řešení aj.)

• Nová konkurence 
• Riziko úrazu zákazníků
• Ekonomická situace 
• Legislativní změny
• Výpadek dodavatele
• Změna podmínek nájemní 

smlouvy
• Pochybení zaměstnanců

Časový průběh jednotlivých činností
Červená barva značí kritickou cestu projektu

Hodnocení dynamickými metodami investice

Metoda hodnocení / Scénář Realistický Optimistický Pesimistický

NPV -1 391 792 5 717 647 -6 352 206

IRR -9% 31% -

PI 0,422 3,376 -1,639

PP 13. rok 4. rok -

Umístění provozovny fitness centra
Spolu s vyznačenou konkurencí v okolí

Vypracování studie 
proveditelnosti daného 

podnikatelského záměru 

Dle vybraných metod 
zhodnotit efektivnost a 

realizovatelnost záměru

Závěry a doporučení 
ohledně realizace či 

zamítnutí záměru otevřít 
nové fitness centrum v Praze

Cíl práce

Specifikace podnikatelského záměru
Cíl projektu: Vybudování kvalitních a moderních prostor fitness centra 
Zaměření: Funkční a silový trénink pro širokou veřejnost 
Nabídka: Členství s individuálním přístupem a množstvím výhod za tu 
nejpříznivější cenu
Umístění: Drnovská 968/34, Praha, Ruzyně, 161 00
Rozloha fitness: 677 m2

Realizace v případě schválení: 2019

Závěrečné shrnutí
Na základě výsledků studie a jednotlivých analýz je možné konstatovat, že
projekt „Otevření nového fitness centra v Praze“ se jeví jako efektivní pouze
pro případný vývoj dle optimistického scénáře, kdy je rovněž splněn cíl
návratnosti investice do 5 let. Pro realistický a pesimistický scénář nebyla
prokázána finanční a provozní udržitelnost, a to především na základě
výsledků finanční analýzy.


