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Abstrakt 

Tato práce se zabývá podnikatelským subjektem D&D Fitness studio. Cílem této práce 
je zjistit, v jakém stavu se studio nachází, poskytnout podklady pro efektivnější řízení, 
identifikovat podněty ke zlepšení a pomoci se zjištění možností, vedoucích ke zvýšení 
zisku. Po představení podniku a hlavní podnikatelské náplně, cvičení Bungee workout, 
se práce zabývá analytickou částí. Nejprve je rozebrána pracovní síla a management, 
poté finanční stránka a marketingový mix. Vnější prostředí je rozebráno analýzou Por-
terových sil se zvláštním zaměřením na šetření zákazníků a konkurence. Výsledky zjiš-
tění shrnuje SWOT analýza. Následně byl vytvořen seznam návrhů, ze kterých bylo vy-
bráno konkrétní řešení. Z něj byly nastaveny SMART cíle a finanční prognózou ověřena 
jejich relevance. Za své dvouleté působení zaznamenalo fitness studio jen pozvolný 
vývoj a pohybuje se okolo bodu zvratu. Byly doporučeny změny v přístupu k řízení a za-
vedení pravidelných kontrol. Dále by vedení mělo podrobněji prozkoumat navržené 
možnosti, jak zpeněžit studio v nevytížených časech, zajímat se o poskytování licencí 
partnerským podnikům, začít prodávat zboží a zvážit zvýšení cen. 
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Abstract 

This thesis is concerned with business subject – D&D Fitness studio. The goal of the 
thesis is to uncover current state of the studio, produce materials to increase effectivity 
of management, suggest possible improvements and help with creating strategies, 
leading to increases in profit. After introduction of the studio, and core of the business, 
the exercise Bungee workout, the thesis transitions to its analytical part. Thesis analy-
sis the workforce, management, finances, and marketing mix. The external environ-
ment is explored through Porter’s five forces analysis with emphasis on customers and 
competition. Outputs are summarized in SWOT analysis. List of possible improvements 
was created, from which one specific solution was picked. Solution was transformed 
into SMART goals, that were verified by financial prognosis. During its two years of ex-
istence the studio functions on the edge of break-even point. Thesis provides recom-
mendations to change the style of management and to set up regular controlling 
mechanisms. Management should also consider opportunities to monetize less busy 
times of the studio, granting licences to new partners, selling goods, and increasing 
prices. 
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Úvod 

Tématem práce je vytvořit podnikatelský plán subjektu D&D Fitness studio. D&D Fit-
ness studio je celek, který jsme v roce 2017 založili spolu s mou obchodní partnerkou. 
Přáním nás obou bylo živit se prostřednictvím vlastního podnikání, kde bychom měli 
větší míru svobody v rozhodování než u zaměstnaneckých pracovních poměrů. Když 
se nám naskytla příležitost otevřít vlastní podnik s využitím cvičení, které do té doby 
nebylo ve střední Evropě k nalezení, neváhali jsme se jí chopit. Tento proces však vy-
žadoval jednat rychle, nebyly tedy vytvářeny hluboké analýzy a propočty a od té doby 
podnik žil vlastním životem. Bylo nám jasné, že je zapotřebí jeho vedení uchopit říze-
nějším způsobem. Za tímto účelem vznikla tato bakalářská práce. 
 
Cílem mé bakalářské práce je analyzovat dosavadní působení podniku, vytvořit návrhy 
na zefektivnění podniku a dodat podklady k informovanějšímu řízení. Tato práce slouží 
k rozboru a pochopení podniku samotného i okolí, ve kterém se pohybuje. Přínosem 
práce je možnost díky těmto poznatkům dosáhnout větší ziskovosti podniku a upev-
nění své pozice na trhu.  
 
V teoretické části nejdříve stanovím náležitosti, které by měl podnikatelský plán pro 
tento konkrétní případ obsahovat a jaké analýzy budou užity. Poté se budu věnovat 
specifikům sportovního odvětví se zaměřením na kategorii fitness. Prostředí tohoto 
trhu s využitím dostupných statistik a údajů analyzuji.  Následovat bude praktická část, 
kde nejprve představím podnik – D&D Fitness Studio a koncept cvičení „Bungee wor-
kout“, přičemž analyzuji dosavadní působení studia. K tomu využiji analýzu vnitřního 
prostředí podniku – budu se věnovat organizační struktuře, finanční analýze a marke-
tingovému mixu. Poté prozkoumám vnější prostředí –analýzou Porterových sil s důra-
zem na šetření zákazníků a konkurence. Závěry prozkoumám SWOT analýzou a vytvo-
řím podněty ke zlepšení. Z nich pak vyberu kombinaci, jíž přetvořím na SMART cíle a 
zhodnotím budoucí vývoj finanční prognózou.  
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1 Podnikatelský plán 

1.1 Stanovení formy podnikatelského plánu 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější 
i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podni-
katelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků ve-
doucích k dosažení těchto cílů.“ (Srpová Jitka, 2011 str. 14) 
 
„Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující 
všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské čin-
nosti či fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám 
měl usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam 
dostaneme.“ (Veber Jaromír, 2012 str. 95) 
 
Podnikatelský plán je souhrnem informací, podkladů a závěrů analýz, které čtenáři 
umožňují náhled do podniku, jeho (ať již stávajícího či budoucího) fungování a okolí. 
Podnikatelský plán je možné sestavovat s různými záměry. Proto se jedná o nástroj, 
jehož podoba není pevně stanovena, nýbrž se odvíjí od těchto záměrů, z jakých je vy-
pracováván. Plán by však vždy by měl pro zvolené záměry poskytovat relevantní infor-
mace. Forma a složení podnikatelského plánu se především odvíjí od dvou faktorů – 
co je jeho hlavním účelem a komu je především určen. V některých případech může 
být plán určen k více cílům a více čtenářům najednou, zpracování je proto zcela indivi-
duální. Podnikatel či manažer musí sám nejlépe posoudit, které složky má smysl zahr-
nout a jak je zpracovat. 
 
Jak uvádí Veber (2009) obsah podnikatelských plánů se odvíjí od toho, zda je pro in-
terní užití, nebo pro externí subjekty. Příkladem interních čtenářů mohou být vlastníci, 
management či zaměstnanci. Oproti tomu externími čtenáři mohou být bankovní i ne-
bankovní investoři, obchodní partneři (i potenciální), nebo noví společníci. Dle cíleného 
čtenáře je nutné zvolit vhodný styl zpracování a prezentace. Obecnými zásadami však 
dle Vebera je, aby byl plán jasný a srozumitelný, pravdivý a reálný, stručný (avšak niko-
liv na úkor faktického obsahu), logicky strukturovaný a podložený fakty. 
 
Účelem podnikatelského plánu může být například zjištění finanční náročnosti pro-
jektu a případné získání prostředků od investora. Podnikatelský plán může sloužit jako 
nástroj k přesvědčení (nejen) partnerů, že je zamýšlená podnikatelská činnost realis-
tická. Účelem plánu pro podnikatele může být průzkum proveditelnosti, či odhalení 
rozsahu projektu, jeho silných a slabých míst, rizik a kroků k úspěšné realizaci. Podni-
katelský plán může být vytvářen (i pravidelně) jako podklad pro řízení, prezentování 
podnikatelských záměrů či informování zaměstnanců o tom, jak na tom podnik je 
a kam směřuje.  



 

 8 

Obsah podnikatelského plánu se odvíjí od toho, zda souvisí s vytvořením nového celku, 
nebo se jedná o již zavedený subjekt. V případě, kdy jde o založení podniku, je vhodné 
vycházet z informací o okolí zamýšleného podniku a prognóz vývoje jak okolí, tak uv-
nitř vzniklé firmy. Oproti tomu existující podnik se může dále opřít o vlastní zkušenosti, 
historická data, dosavadní působení a reálný současný stav. 
 
Dalším faktorem, ovlivňujícím podobu podnikatelského plánu je velikost daného pod-
niku. Velké podniky mají zpravidla komplexnější strukturu, a tak je zapotřebí rozvrh-
nout, popsat nebo analyzovat větší množství vazeb, postupů, procesů a strategií. Pod-
statný je také typ podnikání, resp. složitost předmětu podnikání – jinak bude vypadat 
podnikatelský plán výrobního podniku než u dodavatele jednoduché služby. 
 
Jak vyplývá ze zmíněných faktorů, konkrétní podobu podnikatelského plánu ovlivňuje 
velké množství proměnných. Nehledě na těchto okolnostech by však dle Korába (2007) 
vždy mělo z podnikatelského plánu jasně vyplývat v jaké situaci se momentálně na-
cházíme, čeho chceme dosáhnout a jak toho docílit. Barrow (2017) je přesvědčen, že 
podnikatelský plán by podnikatelé měli vytvářet vždy, nezávisle na tom, zda potřebují 
získat další prostředky. Opírá se o studii, kdy více než 70 % nejrychleji rostoucích 
a úspěšných podniků začínalo vytvořením podnikatelského plánu. Jako přínosy při tom 
spatřuje, že provedením analýz získá podnikatel větší důvěru v zamýšlený koncept 
a ujasní si, co k jeho provozu potřebuje. Přínosem je dále rozvržení rozvoje a případné 
související získávání prostředků. Konečně vytvořením plánu podnikatel získá zkuše-
nosti, které může využít při zkoumání dalších podnikatelských příležitostí. 
 
Přínosy podnikatelského plánu pro management spočívají zejména v tom, že jeho 
zpracování umožňuje: 
 

 získání užitečných poznatků z analýz, které by měly předcházet přípravě pod-
nikatelského plánu. Součástí podnikatelského plánu je např. analýza vnějšího 
okolí, která může napomoci při orientaci v legislativě, politické situaci, možnos-
tech domácí ekonomiky, daňové soustavě atd., 

 přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy, předpokladů, na kterých jsou 
tyto záměry postaveny a možných rizik jejich dosažení, 

 predikci vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků 
z podnikatelské činnosti, 

 včasné odhalení možných slabin či rizik ve zvolených záměrech či cestách jejich 
dosažení, 

 informovat zaměstnance o záměrech firmy v budoucnosti, budovat podniko-
vou kulturu. 

(Veber Jaromír, 2012 stránky 95-96) 
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D&D Fitness studio je malý existující podnikatelský celek, který chce získat lepší náhled 
do svého fungování a identifikovat možnosti, jak dosahovat větší ziskovosti. Nejdřív 
proto bude nutné analyzovat dosavadní působení a současný stav podniku. Ze získa-
ných informací poté bude možné vyvodit potenciál ke zlepšení. Tento potenciál dále 
bude nutné ověřit vzhledem k okolí podniku a možného budoucího vývoje. Tímto do-
jde ke zhodnocení, kde se podnik nachází. Závěrem pak bude určení, jakým způsobem 
se dosáhne zvýšení ziskovosti. Struktura teoretické i praktické části práce je přizpůso-
bena této potřebě a situaci. 
 

1.2 Obsah podnikatelského plánu 

V předchozí podkapitole bylo popsáno, proč není možné vymezit všeobecný postup 
při vytváření podnikatelského plánu a jaké faktory mají vliv na tvorbu relevantního ob-
sahu. S ohledem na to různí autoři udávají různá doporučení, jaké složky by mohlo být 
vhodné v rámci podnikatelského plánu zahrnout.  
 
Srpová (2011 stránky 14-15) uvádí návrh možnosti zpracování podnikatelského plánu. 
Struktura je však koncipována zejména při vytváření plánu k přilákání investora, je 
proto nutné zvážit, které body jsou za tímto účelem spíše formální a které mohou být 
obecně informačně a analyticky užitečné i pro jiné podnikatelské plány. Navržená 
struktura obsahuje následující složky v tomto pořadí: 
 

 titulní list; 
 obsah; 
 úvod, účel a pozice dokumentu; 
 shrnutí; 
 popis podnikatelské příležitosti; 
 cíle firmy a vlastníků; 
 potenciální trhy; 
 analýza konkurence; 
 marketingová a obchodní strategie; 
 realizační projektový plán; 
 finanční plán; 
 hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu; 
 přílohy 

 
Takovýto přehled umožňuje vytvořit si představit, co je důležité při vytváření podnika-
telského plánu zpracovat, především jaké analýzy provést k získání fakt a vyhodnocení 
šance na úspěšnost podniku. Autorka jednotlivé složky dále podrobněji rozepisuje, což 
pomáhá udělat si jasnější obraz, co zahrnout při vytváření svého konkrétního podnika-
telského plánu a které složky vynechat. 
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Oproti tomu obecněji vymezuje obsah podnikatelského plánu E. Blackwell. Dle Blac-
kwella (1993 str. 29) má podnikatelský plán i pro velmi malý podnik, vytvářený zejména 
pro přilákání investora, obsahovat: 
 

 Čeho se (žádost) týká 
 Jak velký je trh a jaká je konkurence 
 Pokud již bylo zahájeno podnikání, jaký pokrok byl dosažen 
 Odbornost a zkušenosti podnikatele 
 Porovnání výrobku/služby/projektu s jinými 
 Kroky k dosažení vytyčených cílů 
 Dlouhodobý výhled 
 Stanovení očekávaného obratu a zisku 
 Potřebnou částku finančních prostředků 

 
Zde je též nutné si uvědomit, které složky jsou relevantní především pro investory, 
a které mohou být uplatněny při vytváření podnikatelského plánu pro vlastní účely. 
Syntézou myšlenek obou autorů si lze udělat lepší obrázek, jak při vytváření podnika-
telského plánu postupovat a jak uvažovat. Z Blackwellova pojetí vyplývá, že je vhodné 
mít na mysli zejména okolní faktory podniku, uvědomení si vlastních výhod, možný ča-
sový vývoj a finanční stránku. Srpová pak napovídá, jakými nástroji získat relevantní 
informace pro vypracování plánu. 
 
Z uvedených informací je zřejmé, že podnikatelský plán zahrnuje znalost (a/nebo její 
získání) a popis vnitřního i vnějšího prostředí podniku. Na tyto složky je přitom nutné 
nahlížet z hlediska současného stavu a stavu budoucího, kterého chceme dosáhnout. 
Pomocí podnikatelského plánu tak stanovujeme, jak lze s ohledem na současnost 
a možný další vývoj dosáhnout cílového stavu. 
 
Ve Veberově (2012 stránky 97,98) zpracování mě velmi zaujaly tři obecné myšlenky 
týkající se zpracování podnikatelských plánů. První myšlenkou je, že by si podnikatel 
nejdříve měl vyjasnit cíle svého podnikatelského úsilí a v čem spočívá konkurenční vý-
hoda podniku. Těmto bodům se proto budu věnovat při představování podniku a pro-
duktu. Druhou myšlenkou je důležitost informací a různorodých přesných informač-
ních zdrojů. V této práci, proto budu vycházet jak z vlastních a interních dat, či po-
znatků, tak z dostupných veřejných zdrojů a poznatků zákazníků. Třetí myšlenkou je 
nutnost respektovat rizika a zahrnutí vlivu času. V rámci zpracování podnikatelského 
plánu proto budu pracovat se zvážením možností vývoje do budoucna. 
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Vytvoření podnikatelského plánu předchází celá řada podrobných analýz a technicko-
ekonomická studie. Primární je tvorba podnikatelské strategie na základě analýzy 
a hodnocení podniku, analýzy a prognózy vývoje jeho okolí, stanovení poslání a cílů 
podniku, následně jsou definovány a hodnoceny varianty podnikatelských strategií. 
V rámci zpracovávání technickoekonomické studie je prováděna např. analýza trhu, 
stanovuje se marketingová strategie, umístění podniku a jsou řešeny další aspekty 
v závislosti na typu podniku. 
 
Velmi důležitou částí je finanční analýza s rozborem všech typů nákladů, možných 
zdrojů jejich financování a hodnocení finanční návratnosti a ekonomické efektivnosti 
podnikatelského projektu. Neopomenuta by měla být důkladná analýza rizik projektu 
s opatřeními na jejich snížení a s plánem korekčních opatření (Fotr, 1992).  
 
Pokud je podnikatelský plán určen k interním účelům, slouží obvykle jako podklad pro 
rozhodovací proces, jako nástroj plánování a kontroly atd., a to zejména v případech, 
kdy podnikatel firmu zakládá a kdy firma stojí před výraznými změnami, které mohou 
mít dlouhodobé důsledky na její chod.  
 
Touto změnou může být například velká investice, sloučení s jiným podnikatelským 
subjektem, rozdělení firmy na několik částí, vstup do strategické aliance, odprodej 
nebo uzavření neefektivních provozů. Z dosavadních výsledků D&D Fitness studia, jež 
se pohybuje z dlouhodobého hlediska na hranici pokrývání provozních nákladů, je 
zřejmé, že bude nutné nějakou změnu podstoupit. Dle Donnelyho (1997) se při rozho-
dovacím procesu postupuje následovně: identifikace problému, stanovení alternativ 
řešení, hodnocení nalezených řešení, výběr vhodné varianty, implementace a kontrola. 
Vytvoření podnikatelského plánu by tedy mělo managementu pomoci s tímto proce-
sem změny. 
 
Podnikatelský plán D&D Fitness studia je vytvářen pro interní účely a jeho cílem je 
zejména zisk informací a podkladů pro zvýšení ziskovosti podniku. Jedná se o velmi 
malý a již existující subjekt, poskytující služby. V podnikatelském plánu bude muset 
tedy být též zahrnuta časová složka – minulost, současnost, budoucnost. Na základě 
prozkoumané odborné literatury jsem se rozhodl, že následující složky podnikatel-
ského plánu jsou pro požadovaný účel D&D Fitness studio nejvhodnější. Pro účely ba-
kalářské práce je při tom nutné zavést i část složek externí povahy, aby čtenáři byli lépe 
obeznámeni s kontextem podniku. 
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První část se bude věnovat analýze dosavadního působení podniku a popsání součas-
ného stavu. Úvodem blíže představím podnik a poté se budu věnovat analýzám vnitř-
ních aspektů – pracovníkům, vedení, procesům, marketingovému mixu a finančním 
ukazatelům. Dále prozkoumám vnější aspekty analýzou Porterových sil se zvláštním 
zaměřením na analýzu zákazníků a konkurence. Popsané a zjištěné závěry dále vyhod-
notím analýzou SWOT a uvedu návrhy, co zlepšit, aby D&D fitness studio dosahovalo 
vyšší ziskovosti. Z návrhů vyberu konkrétní řešení, které převedu na cíle SMART. Závě-
rem vyhodnotím možný finanční vývoj podniku při realizaci těchto cílů.  
 
Následující podkapitoly se budou věnovat popisu teorie k analýzám, jež je zapotřebí 
vyhotovit a obecným zásadám, které je vhodné mít při vypracování podnikatelského 
plánu na mysli. 

1.2.1 Situační analýza 

Aby bylo možné tvořit plány do budoucna a efektivně upravovat chod podniku, je 
nejdříve nutné zhodnotit, jak podnik funguje a v jakém stavu se nachází. Pro zjištění 
tohoto stavu se užívají principy situačních analýz. Smyslem situačních analýz je dle 
Vebera (2009 str. 551) především rozpoznání vývojových trendů, poučení se z minulých 
chyb a rozvíjení dřívějších úspěchů. Situační analýzy se při tom obvykle týkají vnějšího 
prostředí, vnitřního prostředí a klíčových faktorů úspěchu podniku. Analýza prostředí 
spočívá v pochopení povahy a vlivů daného prostředí a v identifikaci příležitostí a hro-
zeb. 
 
Analýza vnitřního prostředí se orientuje na prvky, které především nastavuje, či ovliv-
ňuje sám podnik. Do tohoto prostředí lze zahrnout pracovníky, vedení, procesy, strate-
gie, finance, marketingový mix a komunikaci. Vnitřní prostředí bude zkoumáno v rámci 
kapitoly 3.1. 
 
Vnější okolí podniku lze rozdělit na makrookolí a mikrookolí. V makrookolí jsou pří-
tomny faktory, které firma může jen stěží ovlivnit a mají plošnou povahu. K rozboru 
makrookolí se využívá analýza PESTEL. Rozbor mikrookolí spočívá v identifikování 
trendů a struktury odvětví, kde se podnik pohybuje. Za tímto účelem je možné využít 
analýzu Porterových pěti sil, analýzu konkurence (k tomu se využívá například metoda 
benchmarkingu) a cílových trhů. 
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Analýza PESTEL 
Ve vnějším marketingovém prostředí podniku (makroprostředí) jsou obsaženy násle-
dující prvky: ekonomické, demografické, sociální, kulturní, technické a technologické, 
legislativní a vlivy globálního prostředí. Podstata analýzy vnějšího prostředí je taková, 
aby se pomocí ní nalezly příležitosti a případné problémy, kterým by mohly v bu-
doucnu podniky čelit. Analýza vnějšího prostředí má dle Keřkovského a Vykypěla (2006 
str. 85) velký význam a mělo by se z ní vycházet při stanovení strategie podniku. Z vněj-
šího prostředí by mělo výt možné ověřit, zda je podstata podniku realizovatelná. 
 
Veber (2009 str. 552) uvádí, že k analýze vnějšího okolí je vhodné využití analýzy PES-
TEL. Zejména pak má smysl při dlouhodobém pohledu na vývoj firmy. Jednotlivé fak-
tory (politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní) je nutné 
posoudit ze stavu současného, zda podnikání dostatečně přejí, ale i zvážit možný vývoj 
do budoucna. Je důležité zamyslet se nad tím, jaké možnosti, které by mohly podnikání 
ohrozit, mohou nastat a jak je reálné, že k tomu skutečně dojde. Analýza vnějšího pro-
středí tak pomáhá zachytit sílu potenciálu podnikání, avšak i jeho rizika. Výstupem 
analýzy PESTEL je vytvoření počtu různých scénářů vývoje prostředí, dle nichž je možné 
posoudit dopad na podnik a následně volit strategii. 
 
Analýza PESTEL zkoumá okolí podniku a příznivost pro dané podnikání z hlediska fak-
torů politických, ekonomických, sociálních, technologických, ekologických a legislativ-
ních. 
 
Politické faktory zahrnují, jak vláda, Evropská unie či jiné nadnárodní celky mohou 
ovlivnit podnik svými nařízeními. Může se jednat o regulace faktické, zákazy, příkazy 
a všeobecný postoj k linii podnikání, podnikání obecně, nebo o politiku daňových sa-
zeb. Součástí politických faktorů je i stabilita politického systému, či četnost a radikál-
nost (nejen předčasných) změn ve vládě, nebo míru korupce v zemi. 
 
Ekonomické vlivy lze hodnotit pomocí makroekonomických indikátorů, jako je míra 
ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, kupní síla spotřebitelů či míra neza-
městnanosti. Tyto vlivy lze zkoumat nejen v zemi, kde podnik působí, ale i z celosvěto-
vého hlediska, jelikož vývoj ekonomické situace je v současnosti globálně značně pro-
vázán. 
 
Srpová (2011 str. 164) mezi sociální vlivy řadí změny v životním stylu zákazníků 
a změny v jejich spotřebitelském chování. Toto souvisí s převažujícími postoji ve spo-
lečnosti, a tedy četností názorů na to, zda a jak je produkt podniku žádoucí. S těmito 
vlivy dále souvisí demografický vývoj a složení populace. Roli hraje stárnutí, nebo na-
opak meziroční přírůstky populace, dále dělení dle dosaženého vzdělání, úrovně pří-
jmů, pohlaví nebo například rodinný stav. 
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Technologické faktory ovlivňují podniky dle toho, zda trendy vytváří, či následují. Tech-
nologie mohou souviset například s kvalitou, dostupností, či nákladovostí produkce. 
Technologické faktory hrají největší roli v rámci odvětví jako celku a konkurence, která 
se v něm pohybuje. 
 
Ekologické faktory zahrnují ochranu životního prostředí, legislativu s tímto předmětem 
spojenou a trend společensky odpovědných podniků. Ekologické faktory zahrnují spo-
třebu a způsob zpracování vzácných materiálů, užívání obnovitelných zdrojů energie, 
zanechávání uhlíkové stopy a mohou souviset též s lokálním podnebím a změnami kli-
matu. 
 
Legislativní faktory souvisejí s politickými. Jedná se o zákony a regulace na státní či 
mezinárodní úrovni. Toto prostředí při tom ovlivňuje podniky v mnoha ohledech od 
ochrany spotřebitelů, nebo zaměstnanců po patenty nebo antimonopolní zákony. 
Součástí legislativního prostředí může být též soudní aparát a spravedlnost, rychlost 
a způsob vyřizování sporů. 
 
Finanční analýza 
V reálném světě je možné, aby podnik fungoval, až prosperoval bez toho, aniž by se 
někdo důkladně věnoval jeho řízení. Pro efektivní chod podniku je však nezbytné vě-
novat, mimo jiné, pozornost finančnímu managementu. V praxi bývá tato složka, 
zejména u menších podniků, kde roli manažera zastává sám vlastník často zanedbá-
vána a leckdy spočívá pouze v tvorbě výkazů pro státní daňové účetnictví. Jak uvádí 
Veber (2012 str. 140) tento stav se později, obzvlášť s rozvojem podniku stává čím dál 
víc neúnosný. Finanční management může spočívat například v sestavování finanč-
ního plánu, tvorbě a interpretaci finančních analýz či ekonomických rozborů a v řízení 
peněžních toků. 
 
Náplní práce ve finančním řízení může být především: 
 

 zajišťování finančních zdrojů pro chod a rozvoj firmy, 
 volba optimální kapitálové struktury s ohledem na strukturu majetku firmy a 

cenu kapitálu, 
 řízení a financování oběžného majetku (zásob, pohledávek a peněžních pro-

středků), 
 investování do nákupu dlouhodobého majetku, 
 finanční plánování, 
 pravidelné posuzování finančního zdraví firmy díky kontrolní a rozborové čin-

nosti. 
(Veber Jaromír, 2012 str. 140) 
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Důležitou roli v řízení financí hraje faktor času a likvidita. Podniky využívají za účelem 
podnikání některý majetek dlouhodobě. V rámci finančního managementu vzniklo 
takzvané zlaté bilanční pravidlo, dle kterého by měl být tento dlouhodobý majetek fi-
nancován dlouhodobými zdroji, zatímco krátkodobý majetek zdroji krátkodobými. 
(Veber Jaromír, 2012 str. 145) Mezi dlouhodobé zdroje při tom patří vlastní kapitál a cizí 
zdroje se splatností delší 1 roku. Provozní finance firmy by měly být hrazeny z krátko-
dobých zdrojů jako je obchodní či bankovní úvěr.  
 
Pro zajištění dostatečné likvidity a schopnosti včas splácet závazky je v řízení provoz-
ních financí podniku nutné rozlišovat mezi pojmy náklad, výnos, příjem a výdaj. Veš-
kerá podnikatelská činnost totiž není vždy spojena s okamžitou změnou v peněžních 
zásobách. Výnosy jsou v penězích vyjádřené výsledky podnikatelské činnosti za určité 
období. Oproti tomu příjmy jsou reálně inkasované peníze. Obdobně náklady repre-
zentují s podnikáním související spotřebu, vyjádřenou v penězích, zatímco výdaje vy-
jadřují úbytek peněžních zásob. Zkoumáním nákladů a výnosů je možné zjistit výsle-
dek hospodaření podniku za určité období. Zkoumáním příjmů a výdajů lze získat in-
formace o peněžních zásobách za dané období. Obě složky je nutné kontrolovat. Pro 
svou existenci totiž musí podnik v dlouhodobém horizontu být ziskový. Aby byl podnik 
schopný provozu a splácel závazky, musí však též mít k dispozici dostatečné finanční 
prostředky. 
 
K identifikaci pozice, v jaké se podnik finančně nachází se využívá nástrojů finanční 
analýzy. Finanční analýza vychází z podkladů účetnictví. D&D Fitness studio je formou 
podnikání živností, a tak není povinné vést podvojné účetnictví. Vytváření finanční ana-
lýzy tak je nutné oproti možnostem větších podniků modifikovat. Dle Vebera (2009 
stránky 543,544) slouží výstup finanční analýzy k: 
 

 Hodnocení minulé a současné finanční situace organizace; z výsledků by mělo 
být zřejmé, jakým způsobem podnik hospodařil a kde jsou ve způsobu hospo-
daření pozitiva či nedostatky 

 Vyhodnocování předpokládaného budoucího ekonomického vývoje; pomocí fi-
nanční analýzy by mělo být možné zvolit scénář postupu do budoucna 

 Ekonomickému zdůvodnění připravovaných podnikatelských projektů 
 
Důležitou vlastností analýzy je, aby měla srozumitelnou a dobře interpretovatelnou 
vypovídající hodnotu o ekonomické stránce podniku. Výstupní údaje při tom mohou 
být uvedené v různých jednotkách – v Kč, v procentech, v čase či bezrozměrných veli-
činách. (Veber, a další, 2009 str. 544) Principy finanční analýzy stojí na porovnávání stej-
ných položek v čase, změně v celkovém složení druhů položek podniku a ve vytváření 
obrazu o výnosovosti, platební schopnosti a zadluženosti. 
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V případě D&D Fitness studia je zejména důležité prozkoumat tržby a náklady. Ze zjiš-
těných informací je pak vhodné provést analýzu bodu zvratu. Bod zvratu je takové 
množství produkce v provozu, při kterém při kterém podnik nedosahuje zisku, ani 
ztráty, tedy tržby se rovnají nákladům. K analýze bodu zvratu je nutné rozdělit náklady 
na fixní (tyto musí podnik platit nezávisle na provozu) a variabilní (navázané na množ-
ství produkce). Z analýzy je následně možné vyčíst, jak se bude vyvíjet hospodaření 
podniku v závislosti na množství produkce. 
 
Marketingový mix 
D&D Fitness studio nabízí svým zákazníkům služby. Součástí prostředí, které je nutné 
analyzovat by tedy měly být i tyto služby. Prozkoumat tyto faktory může pomoci tak-
zvaný marketingový mix. Pro jeho zkoumání je nutné nejdříve pochopit, co obsahuje 
a jak bývá vytvářen. Tímto způsobem je pak možné lépe určit, co a jak je případně 
vhodné změnit. 
 
Celkově představuje marketingový mix soubor nástrojů, díky kterým marketéři utváří 
konkrétní vlastnosti služeb. Záleží poté na požadavcích a přáních jednotlivých zákaz-
nických skupin, kterým je možné jednotlivé prvky mixu „namíchat“ na míru v různém 
pořadí i intenzitě. Všechny tyto prvky by vždy měly mít jediný cíl: uspokojit přání a po-
třeby zákazníka a přinést společnosti zisk. (Vaštíková, 2014 str. 21) Původním koncep-
tem marketingového mixu byly 4P, které byly poprvé představeny v 1. polovině 60. let 
19. století, profesorem Jeromem McCarthym z Northwestern University navrhl 4 zá-
kladní složky marketingových aktivit, často označované jako 4P, tedy product (pro-
dukt), price (cena), place (místo/distribuce), promotion (propagace). (Bartošová, a 
další, 2011 str. 19) 
 
Ve službách by měl být produktem chápán nejen hmotný výrobek ale cokoliv, co spo-
lečnost zákazníkovi nabízí k uspokojení jeho potřeb. Je také jedním z nejdůležitějších 
prvků a je potřeba dbát na jeho kvalitu, jelikož se špatným produktem nelze dělat 
dobrý marketing. U služeb je poté produktem určitý proces, ve většině případů bez 
zásahu hmotných prostředků. Produktem tedy mohou být jak hmotné statky, jako 
domy, auta, nebo nábytek, ale také nehmotné jako jsou služby, licence, práce nebo 
nominální statky. U hmotných i nehmotných produktů je možné se v rámci marketin-
gové analýzy zaměřit na zkoumání vývoje životního cyklu, image značky a celkovou 
nabídku produktů.  
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Druhou složkou 4P je cena, která představuje obnos peněz, které zákazník musí vyna-
ložit, aby produkt získal. Její určení závisí na nákladech, relativní úrovni cen, úrovni kou-
pěschopné poptávky a úloze ceny při podpoře prodeje, tedy slevách. Cena je vzhle-
dem k nehmotnému charakteru služeb velmi významným ukazatelem kvality. Jelikož 
je služba často neoddělitelně spojena s jejím poskytovatelem, vznikají zde další spe-
cifika při tvorbě cen. Např. veřejné služby často nemají žádnou cenu, nebo jsou doto-
vány. Z toho vyplývá, že organizace musí stanovit cenu dle nabídkové strany, tedy dle 
nákladů. Pro funkčnost cen v tržní ekonomice je primární volnost prodávajícího si cenu 
určit, tedy eliminace kartelů. (Vaštíková, 2014 str. 22) Při určování ceny musí prodejce 
zvážit svou konkurenci na trhu, na který vstupuje, náklady na zavedení produktu 
a ochotu zákazníků za produkt, jeho kvalitu a značku platit. (McCarthy, 1995 str. 56) 
 
Dalším P je place, tedy umístění/distribuce, které se zaměřuje na problémy spojené 
s logistikou a distribučními toky. Správné řízení třetího P znamená, že produkt je do-
stupný všude, kde ho zákazníci potřebují, chtějí, nebo mohou potřebovat či chtít. Pro 
zákazníka není důležité, jak se tam produkt dostal, ani co pro to muselo být uděláno, 
zajímá ho jen, jestli je produkt dostupný, ve správném množství, ve správnou dobu 
a na správném místě. Je tedy nutné, pomocí správného řízení distribuce, usnadnit zá-
kazníkovi přístup ke službě a co nejvíce zjednodušit také její celkovou „konzumaci“. 
Služby zároveň více či méně souvisejí s pohybem hmotných statků, které mohou tvořit 
součást služby, jako např. sportovní vybavení do tělocvičny nebo nůžky pro kadeřníka. 
Při plánování je tedy nutné počítat i s těmito články distribuce.  
 
Čtvrtým P je promotion, tedy určitá marketingová propagace. Tato činnost by měla 
produkt zákazníkovi více přiblížit, ukázat mu jeho výhody a přesvědčit ho o tom, že je 
přímo pro něj a tím i přesvědčit ke koupi. Zároveň je nutná i komunikace přímo značky 
jako takové, tedy propagace brandu a vytváření pozitivního povědomí o něm. Tato pro-
pagace má komunikovat zákazníkovi sdělení tak, že podle ní upraví nebo změní své 
preference, přání a potřeby ve prospěch daného poskytovatele služeb. (Bartošová, a 
další, 2011 str. 21) K maximálnímu zvýšení efektivity této komunikace od zadavatele k 
příjemci, tedy zákazníkovi, je důležité zvolit správný komunikační kanál. V tomto pro-
cesu je brán ohled na cílovou skupinu, zpětnou vazbu, aktuální informace, výši cen 
a schopnost oslovit zákazníka a získat pozornost. Zde je nutné zaměřit se i na důvěry-
hodnost média, ve kterém je sdělení prezentováno a na srozumitelnost sdělní. 
(Zamazalová, a další, 2010 str. 256) 
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Tato 4 P již v současné době nejsou dostačují a dostatečně komplexní, aby pokryly 
celou šíři marketingu služeb. Vaštíková (2014 stránky 22-23) uvádí řešení ve formátu 
7P, které zdůvodňuje především odlišností vlastností služeb od vlastností samotných 
výrobků. 3P, které přidává k původním jsou tedy: people (lidé), physical evidence (ma-
teriální prostředí) a processes (procesy). Lidé zahrnují v tomto pohledu kontakt mezi 
zákazníkem a poskytovatelem služby. Zahrnují tedy nejen zákazníky, ale i zaměst-
nance společnosti. Kontakt mezi zákazníkem a zaměstnancem přímo ovlivňuje kvalitu 
poskytovaných služeb. Hlavně z tohoto důvodu společnosti v poslední době více a více 
dbají na výběr a školení svých zaměstnanců a snaží se tak stále zlepšovat tento aspekt 
prodeje. Stejně tak se ale zaměřuje i na stanovení určitých pravidel pro zákazníky a je-
jich chování. Oba tyto aspekty poté tvoří podstatný podíl na tvorbě příznivých vztahů 
mezi zákazníkem a zaměstnancem a potažmo na tvorbě pozitivního vztahu zákazníka 
se značkou. (Vaštíková, 2014 str. 22) 
 
Materiální prostředí představuje velkou část prvního dojmu zákazníka. Při nákupu slu-
žeb je zvýšená rizikovost pro zákazníka, jelikož nedokáže dostatečně posoudit její kva-
litu, dokud službu nevyužije. Materiální prostředí má proto částečně reprezentovat da-
nou službu a její kvalitu. Důležité může pro zákazníka být např, v jaké budově jsou 
služby poskytovány, jaké produkty jsou v průběhu služby aplikovány nebo jak kvalitní 
nástroje její zaměstnanci k výkonu služby využívají. Podstatné může být i oblečení za-
městnanců, jejich celková vizáž nebo vůně. Všechny tyto aspekty zákazník zvažuje 
před zakoupením služby a je tedy důležité se na ně zaměřit. (Vaštíková, 2014 str. 23) 
 
Procesy se zaměřují na způsob, jakým je služba poskytována. Většinou se, jak je již 
výše zmíněno, uskutečňuje mezi zákazníkem a zaměstnancem, a tak je velice důležité, 
aby zaměstnanec společnost správně reprezentoval a nevytvářel negativní názor 
o produktech ani značce jako takové. Při této interakci je důležitý důraz na efektivitu 
interakce, podání kvalitních informací o produktu a jeho výhodách nebo asistence 
u např. administrativních úkolů s produktem spojených. Všechny tyto procesy v prů-
běhu interakcí je potřeba analyzovat a neustále zlepšovat, inovovat nebo zjednodušo-
vat. Např. pokud zákazník čeká dlouho ve frontě na sjednání pojištění, a nakonec se 
dozví, že kvůli chybným informacích v informačním okénku vyplnil jiný formulář. Musí 
poté vyplnit formulář nový a čekat znovu ve frontě, rozhodně nebude se službou spo-
kojen a nebude se chtít vrátit znovu. Nejspíš nebude mít důvod dát společnosti druhou 
šanci, jelikož na trhu je podobných společností mnoho a raději zkusí kvalitu služeb 
u konkurence. (Vaštíková, 2014 str. 22) 
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Analýza 5 Porterových sil 
Model 5 Porterových sil se používá při analýze mikrookolí podniku. Michael Porter iden-
tifikoval síly, které v rámci odvětví působí a představují pro podnik hrozby nebo příle-
žitosti. Jednotlivé síly mohou působit vzájemně, či může mít efekt jen některé z nich. 
V tom, jak ovlivňují podnik, záleží na celkové intenzitě a směru působení daných sil. 
Jedná se o: 
 

 riziko vstupu potenciálních konkurentů; 
 rivalita mezi stávajícími firmami; 
 smluvní síla kupujících; 
 smluvní síla dodavatelů; 
 hrozby substitučních produktů 

(Srpová Jitka, 2011 str. 166) 
 
Za potenciální konkurenty je možné označit subjekty, které v odvětví zatím nepůsobí, 
avšak mohou do něj vstoupit a zkoumanému podniku začít konkurovat. Jako prvek, 
který od takového vzniku nové konkurence odrazuje, působí takzvané bariéry pro 
vstup do odvětví. Překonávání bariér souvisí s růstem vynaložených nákladů se začát-
kem podnikání. Bariéry mohou mít například legislativní, technologickou, časově-ná-
kladovou či marketingovou povahu. Čím nižší bariéry jsou, tím větší je pravděpodob-
nost existence vysoce konkurenčního prostředí. 
 
Druhou silou je vliv konkurentů, které již v rámci daného odvětví lze identifikovat. Tento 
vliv se odvíjí od struktury odvětví a postavení i množství podniků na trhu. Dále je ovliv-
ňován tržním růstem konkurentů i celkovou dynamikou růstu trhu. Roli hrají též vý-
stupní bariéry, které odrazují podniky ukončit své působení v odvětví. Subjekty spolu 
na trhu usilují o konkurenční výhodu, která zejména může mít povahu nákladovou/ce-
novou či diferenciační. 
 
Hodnocení smluvní síly kupujících se může odvíjet od následujících otázek: 
 

 Jedná se o oligopolní či monopolní kupující? 
 Realizují kupující velké objemy nákupů? 
 Mají kupující možnost výběru mezi firmami s nízkými cenami? 
 Mají možnost nákupu od několika výrobců najednou? 
 Existuje hrozba vertikální integrace? Mohou si kupující vstupy vyrábět sami? 

(Srpová Jitka, 2011 str. 166) 
 
Čím méně má podnik odběratelů, tím silnější mají vyjednávací pozici. Naopak čím 
méně substitutů a konkurentů dodává produkt a čím více má podnik odběratelů, tím 
spíše může podnik stanovovat své prodejní podmínky. 
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Obdobným principem můžeme měřit smluvní sílu dodavatelů dle těchto faktorů: 
 

 neexistence nebo malé množství dodávaných substitutů; 
 odvětví, ve kterém podnikáme, není pro dodavatele existenčně důležité; 
 vysoká diferencovanost dodavatelů; 
 hrozba vertikální integrace dodavatelů; 
 neschopnost vertikální integrace kupujícího aj. 

(Srpová Jitka, 2011 str. 166) 
 
Poslední silou v odvětví dle Porterova modelu je hrozba substitučních produktů. Sub-
stituty pochází z jiných odvětví, avšak poskytují obdobný typ produktu a zákazník tedy 
jimi může produkt zkoumaného podniku nahradit. Pakliže existují jinak technologicky 
vytvářené substituty, nebo mohou vzniknout, pak pro podnik představují hrozbu v po-
době cenové konkurence. 
 
Analýza konkurence 
Jedním z nejzásadnějších ohrožení v podnicích, zabývajících se poskytováním služeb, 
je dle Vaštíkové (2014 str. 39) konkurence. Autorka uvádí, že je nutné vždy počítat s ná-
růstem konkurence v čase. Je však nutné zhodnotit sílu a vliv konkurence stávající. 
Proto této části Porterových sil bude věnována zvýšená pozornost. 
 
Konkurenci, kterou je zapotřebí brát v potaz není pouze konkurence přímá, tedy ta-
ková, která nabízí stejné nebo obdobné produkty a stejných cílových trzích. Zohlednit 
je vhodné též konkurenci nabízející substituty. Pakliže provozuji službu taxi, pak pří-
mou konkurencí budou další řidiči taxi služby, či řidiči společností Uber, Bolt a dalších. 
Nepřímou konkurencí pak je například MHD, kolo nebo vlak.  
 
Na trzích je obvykle možné najít veliké množství konkurentů. Proto je z časového i fi-
nančního hlediska předmětné porovnávat konkurenci jen několika hlavních konku-
rentů, majících na trhu největší význam a konkurentů podobných zkoumanému pod-
niku. Po identifikaci a vybrání konkurentů pak v rámci analýzy zkoumáme a porovná-
váme subjekty dle zvolených klíčových kritérií jako obrat, růst, podíl na trhu, výrobky, 
služby zákazníkům, zákazníci, ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost apod.  (Srpová 
Jitka, 2011 stránky 21,22) V současné době je rozšířenou metodou k zjištění informací 
a porovnání parametrů s konkurencí takzvaný benchmarking. Na základě výsledků je 
nakonec možné stanovit konkurenční výhody jednotlivých podniků a identifikovat 
možné hrozby i příležitosti. (Veber, a další, 2009 str. 553) 
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Analýza konkurence též pomáhá k uvědomění si vlastních silných a slabých stránek. 
Sledováním trhu a konkurence je možné odhalit, co za služby je k dispozici, co funguje 
a v čem zákazníci spatřují důležitou přidanou hodnotu. Tímto způsobem je pak možné 
zdokonalovat produkt a upravovat jej na míru cílovým zákazníkům. Mezi prvky, které 
dokážou podnik odlišit od konkurence patří například unikátnost a kvalita produktu, 
poutavý příběh či poselství společnosti, tradice, lákavé logo, zajímavý název, nebo in-
dividuální přístup k zákazníkům. (Pavlíková, 2018) 
 
Analýza a řízení zákazníků; potenciál trhu 
Zákazníci jsou pro podnik esenciální složkou, proto jejich analýze bude v rámci půso-
bících Porterových sil brán zvláštní zřetel. 
 
Možnost úspěchu podniku se odvíjí od toho, zda existuje pro nabízené produkty do-
statečně velký trh, případně trh mající velký růstový potenciál. O produkty a jejich ino-
vace musí za realistických podmínek mít zájem dostatečně velké množství zákazníků. 
Za účelem ověření, zda je možné oslovit dostatek zákazníků se vytváří průzkum tržního 
potenciálu. Klíčové informace pro tento průzkum mohou být současná velikost od-
větví, obvyklá výnosnost v rámci odvětví, bariéry pro vstup do odvětví a znalosti o zá-
kaznících. Tímto způsobem je možné vymezit celkový trh, který se skládá ze všech po-
tenciálních zákazníků, již by mohli produkt využít. Z hlediska tvorby podnikatelského 
plánu je však důležitý trh cílový, jenž se skládá zejména ze zákazníků, jenž: 
 

 mají z výrobku nebo služby značný užitek; 
 mají k výrobku či poskytované službě snadný přístup; 
 jsou ochotny za produkt či službu zaplatit. 

(Srpová Jitka, 2011 stránky 19,20) 
 
Lepším popsáním cílového trhu je možné dosáhnout vhodnějšího přizpůsobení pro-
duktů zákaznickým potřebám, což zvyšuje šanci na úspěšnost podniku. Naopak při ne-
přesném popisu trhu dochází v podnikatelském plánu k nepřesnostem z důvodu pod-
hodnocení či nadhodnocení reality. 
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Čím lépe podnik vystihuje přání a požadavky zákazníků, tím více jich dokáže oslovit 
a vytvořit si též stálou a spokojenou klientelu. Kompletní individualizace produktů však 
bývá v praxi nevýhodná či nereálná. Proto se přistupuje k vytváření segmentů zákaz-
níků, kteří sdílí podobné atributy a vzory chování. Kritérii segmentace mohou být geo-
grafické a demografické údaje, nákupní motivy, nebo požadavky na cenu a kvalitu. Vy-
tvořené segmenty se poté zkoumají z hlediska ziskovosti vzhledem k modifikovatel-
nosti produktu, nákladům na úpravu produktu a na reklamu, či třeba způsobu prodeje. 
Segmenty, na které by se podnik měl zaměřit lze vybírat dle: 
 

 velikosti segmentu; 
 růstu segmentu; 
 možnosti vymezit se vůči konkurenčním produktům; 
 dosažitelnosti zákazníků; 
 shody produktu a potřeby zákazníků; 
 síly konkurence. 

(Srpová Jitka, 2011 str. 20) 
 
Je též důležité ověřit, zda dané segmenty jsou finančně schopné produkt pořídit. Dle 
segmentace je k zvýšení efektivity dále možné vypracovat korespondující marketingo-
vou strategii. 
 
K poznání konkrétních typů zákazníků je nutné získat mnoho informací. Srpová (2011 
str. 20) uvádí jako možné zdroje: internet, informační materiály statistického úřadu, ro-
čenky, měsíční a čtvrtletní zprávy poskytující informace o jednotlivých regionech, in-
formační materiály ministerstev a ostatních vládních institucí, informační materiály 
oborových svazů a sdružení, informace Hospodářské komory ČR, odborné publikace, 
časopisy, noviny, firemní zprávy, obchodní věstníky, seznamy vystavovatelů na veletr-
zích, informace mezinárodních organizací. U novějších odvětví však nebývá k dispozici 
mnoho údajů a malé podniky by tak musely vynaložit nepřiměřené částky k získání 
tržní studie. Vlastním průzkumem je tak možné ušetřit prostředky a získat vlastní po-
znatky, případně kontakty v rámci odvětví. Při průzkumu potřeb zákazníků je možné 
postupovat vytvořením seznamu otázek, potřebným k zodpovězení a následně dotaz-
níkem od klientů formulovat odpovědi. 
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Ne všechny skupiny zákazníků jsou totožné, vykazují obdobné nákupní chování a na-
chází se ve stejném stavu. Proto je vhodné mít odlišný přístup v řízení těchto zákaznic-
kých skupin. Důležité je, aby přínosy ze vztahu se zákazníkem převažovaly všechny ná-
klady v souvislosti s tímto zákazníkem vynaložené. Dle principu Paretova pravidla je 
možné uvažovat, že je menší skupina velmi přínosných zákazníků a širší skupina zá-
kazníků, jež produkt nakupuje pouze okrajově. Je však vhodné mít na mysli, že přínos 
zákazníka nespočívá pouze v jeho nákupech, ale též např. z doporučení známým. Proto 
má smysl (pokud toto nesouvisí s vynaložením nadměrných nákladů) u všech druhů 
zákazníků, i pokud mu daný produkt z nějakého důvodu nevyhovuje, dbát na vytvoření 
celkové pozitivní zákaznické zkušenosti. 
 
Pro efektivní řízení zákazníků může mít smysl položit si následující otázky: 
 

 Co zákazníkovi nabízím a jak se to za několik posledních let změnilo? 
 Jakou přidanou hodnotu zákazníkovi poskytuji? 
 Jsem či nejsem závislý na svých klíčových zákaznících a vím jací to jsou? 
 Jsem pro klíčové zákazníky klíčovým poskytovatelem produktu? 
 V čem spočívá konkurenční výhoda mých produktů proti konkurenci? 
 Vím, z jakých důvodů o můj produkt zákazník stojí? 
 Znám rozvojový potenciál svých klíčových zákazníků? 
 Jaké příležitosti u zákazníka existují a jak je rozvinout? 
 Které v nedávné době nabízené změny zákazník přijímá a které ne? 

(Veber, a další, 2009 str. 498) 
 
K nastavení strategií, jak přistupovat k různým druhům zákazníků, je vhodné vytvořit 
rozdělení do čtyř skupin na základě kombinace parametrů četnosti vztahů a pří-
nosu/ziskovosti. Veber (2009 str. 497) toto rozdělení ukazuje na Obrázku 1, společně 
se strategiemi přístupu k daným skupinám. 

Obrázek 1 Dělení zákazníků 
Zdroj: Veber, Management, 2.vydání, str. 497 
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Podnik by se měl zaměřit především zejména na zákazníky s velkým přínosem. Udržo-
vání zákazníků spočívá ve sledování konkurence a poskytování vhodného, konkuren-
ceschopného produktu z hlediska ceny, kvality a časové flexibility. Zároveň je nutné 
dbát na udržení pevnosti vztahu, kde hrají roli roviny emocionální, informační a pří-
stupu při hotovení produktu. Rozvíjení zákazníků se odvíjí od tří aktivit: určení rozvojo-
vého potenciálu, určení způsobu rozvíjení a zabezpečení podmínek pro rozvoj. Rozvoj 
vychází ze zjišťování a znalosti záměrů, jež mají zákazníci v blízké budoucnosti. Dle Ve-
bera (2009 str. 502) může mít rozvoj podobu zvyšování příjmu ze vztahů, nebo snižo-
vání nákladů (zejména transakčních) na vztah. Zvýšení příjmů může při tom spočívat 
ve zvýšení spotřeby celkově, či na úkor konkurence, nabídnutím nových produktů, či 
růst v důsledku zavedení doprovodných služeb. U zákazníků, kteří nejsou perspektivní 
a mají nízké přínosy je nutné zvážit řádné ukončení vztahu. Tento proces je součástí 
hledání optimální struktury zákazníků, avšak je vhodné zjistit, jaké důvodu k takovému 
stavu vedly. 
 
Nejen v rámci analýzy zákazníků a tržního potenciálu se může stát, že nebudou k na-
lezení požadované informace a data. V takových případech je pak nutné přistoupit k co 
nejpřesnějšímu a nejinformovanějšímu odhadování. Při odhadování je při tom vhodné 
držet se následujících zásad: 
 

 Odhad stavíme na bezpečném základě. Spousta věcí není známa. Odhad je 
však možné postavit na pevném základě, pokud je opřen o prokázaná čísla. 

 Odhad má být logický a pochopitelný, nesmí tedy obsahovat žádné myšlenkové 
skoky. Nesmí rovněž stavět na nekonkrétních domněnkách. 

 Informace je nutné pečlivě ověřit, pokud možno z několika různých zdrojů. 
 Když například nejsou k dispozici údaje o jedné veličině, hledáme náhradní ve-

ličiny, jež s ní mají spojitost. 
 Nakonec každý odhad podrobíme ještě jednou kritickému zkoumání a ptáme 

se, zda výsledek dává skutečně smysl. 
(Srpová Jitka, 2011 str. 20) 
 
Analýza SWOT 
SWOT analýza je nástroj, který se zaměřuje na prvky vnitřního i vnějšího prostředí 
a dává je do vzájemných souvislostí. Tímto způsobem je tedy možné utvořit syntézu 
analýz prostředí a vytvořit tak ucelený pohled na podnik. Princip SWOT analýzy spočívá 
v interakcích mezi jednotlivými identifikovanými prvky, které jsou maticově členěny do 
čtyř skupin. Jedná se o silné (strenghts), či slabé stránky (weaknesses) podniku a pří-
ležitosti (opportunities), nebo hrozby (threats) okolí. 
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V rámci analýzy SWOT se zahrnují prvky mikrookolí i makrookolí, vycházet lze tedy 
z analýz PESTEL, Porterových 5 sil i provedených průzkumů konkurence a zákazníků. Při 
identifikaci silných a slabých stránek je zase možné pohlížet na finanční stav podniku, 
inovativnost, nabízené produkty, schopnost managementu, strukturu a procesy, či fi-
remní image. Analýza má dynamickou povahu, tudíž je nutné při vyhodnocování brát 
na zřetel i alternativy vývoje jednotlivých prvků.  
 
Ze zjištěných stavů a vazeb je následně možné přistoupit ke stanovení budoucí stra-
tegie. Veber (2009 str. 534) uvádí 4 možné přístupy: 
 

 Využívání silných stránek a příležitostí, kdy je strategie zaměřena například na 
pronikání na trh, rozvoj trhů a inovace. 

 Snižování vlivu slabých stránek využitím příležitostí. K tomu může sloužit vytvá-
ření aliancí s partnery, či vertikální integrace 

 Snižování hrozeb pomocí silných stránek. Toho je možné docílit vytváření stra-
tegických aliancí, nebo horizontální integrací. 

 Odstraňování slabých stránek i hrozeb. To může být spojeno s částečným od-
prodejem, redukcí, nebo likvidací podniku. 

 
S tvorbou strategií pak souvisí nastavování konkrétních cílů a aktivit k jejich dosažení. 
Tyto cíle musí být dle knihy Marketing management od Philipa Kotlera konkrétní, rea-
listické, kvantifikovatelné, konzistentní a uspořádané od nejdůležitějších po méně dů-
ležité.  

1.2.2 Vytváření návrhů vývoje 

Prováděné analýzy mají dynamickou povahu. Vychází nejen z minulých dat, součas-
ného stavu, ale i z prognóz budoucího vývoje. Nikdo však není jasnovidec, možnosti 
budoucích stavů je tedy více a každá může nastat s určitou pravděpodobností. K za-
chycení různého možného vývoje a zpracování jej v rámci analýz i stanovování cílů 
a strategií se proto využívá vytváření návrhů. Přínos pak je možné naleznout při pláno-
vání a též v identifikaci a následné prevenci možných hrozeb. 
 
Vytváření návrhů je možné chápat jako hledání souvislostí mezi rizikovými faktory 
a hledání nejpravděpodobnějších možností vývoje. K rozprostření škály a ponechání 
prostoru pro vliv kombinací rizik se vytváří několik variant. Počet variant není závazně 
stanoven, avšak nejčastěji se přistupuje alespoň ke třem – optimistické, realistické 
a pesimistické. (Wintersteiner, 2019) Tyto návrhy pak mezi sebou pokrývají možnosti 
od situace, kde se všechny vlivy přikloní ve prospěch podniku, po situaci, kdy se sejdou 
všechny obávané eventuality. Měřítkem střední cesty by měl být realistický návrh, při-
čemž optimistický a pesimistický tvoří výhled na možné odchylky. 
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K nepřesnostem při vytváření návrhů vývoje, a tedy k formování neodpovídajícího ob-
razu pro plánování může dojít z různých důvodů. Zpracovatel by měl dbát na to, aby 
zahrnul v ideálním případě všechny faktory, které na vývoj situace mají vliv. Důležité je 
pak též přiřadit těmto faktorům odpovídající pravděpodobnost výskytu a případnou 
váhu dopadu. Platí, že návrhy by se měly předně opírat o nejočekávanější prvky, vy-
cházející ze současných trendů, studií a dat. Výsledný obraz by tedy měl usilovat o ma-
ximální věrohodnost.  
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2 Podnikání ve sportu 

Žijeme ve světě, kde sport je globálním fenoménem. Zasahuje do mnoha oblastí od 
nadnárodní, přes státní, regionální až po lokální úroveň. To se týká jak politických zá-
měrů, tak ekonomického rozvoje, turistického podnikání, světa médií, propagace, soci-
alizace komunit, kultury (i projevu) apod. Sport může být jednou z forem trávení vol-
ného času širokých mas lidí na jedné straně a vrcholovou úzce profilovanou profesio-
nální aktivitou na straně druhé. 
 
Sport se vyvíjí v určitém kulturním klimatu a je výslednicí sociálně podmíněného hod-
notového směřování, utváření vzorců činností a jednání. Tato skutečnost může uvozo-
vat řadu naléhavých otázek o významu sportu v životě jedince a jeho úloze na poli so-
cializace či profilování individuálního životního stylu či životního směřování. Stále více 
se volá po poučeném posouzení individuálně a společensky vyváženého vztahu rekre-
ačního a výkonnostního sportu (Nová, a další, 2016 str. 13). 
 
Svět a společnost se vyvíjí čím dál více dynamicky, nové technologie i módní trendy se 
stávají i ve sportovní oblasti novými obchodními příležitostmi pro podnikání. Z druhé 
strany jsou však zároveň i rizikovými faktory z hlediska udržení tohoto podnikání delší 
dobu na trhu s ohledem na návratnost původních investic. Obzvlášť pak i těch, které 
z výše uvedených měnících se podmínek a prostředí je třeba vynaložit do inovací dále 
v průběhu podnikání. 
 
Podnikání v rámci sportovního odvětví má oproti průmyslovým podnikům a jiným dů-
kladněji prozkoumaným odvětvím mnohá specifika. Tato kapitola se proto bude zabý-
vat analýzou sportovního odvětví, specifiky podnikání v oblasti fitness a bude zkoumat 
prostředí, potenciál trhu a společenské postoje. 
 

2.1 Prostředí sportu v Praze 

Sportovní odvětví je široký pojem, se kterým je spojeno samotné provozování sportov-
ních aktivit a poskytování pohybově/zdravotně zaměřených služeb, ale též pořádání 
sportovních akcí, jejichž součástí jsou lidé pouze jako diváci. Součástí podnikání ve 
sportovním odvětví je též prodej sportovního náčiní, doplňků stravy, či podružného 
marketingového zboží (např. zboží pro fanoušky sportovních klubů). D&D Fitness stu-
dio poskytuje služby, při kterých se vykonávají pohybové aktivity, proto je relevantní 
zkoumat trh z hlediska aktivních forem sportu. Případné možnosti prodeje zboží by 
byly se týkaly pouze zákazníků, poptávající služby D&D Fitness studia, proto tento směr 
nebude v rámci této kapitoly brán příliš v potaz. Relevantní trh z hlediska geografic-
kého umístění je pro potenciální klientelu D&D Fitness studia Česká republika. V rámci 
analýzy sportovního prostředí proto bude zkoumán stav především v České republice, 
či ještě konkrétněji v Praze a blízkém okolí. 
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Vzhledem ke komplexnosti a roztroušenosti jednotlivých prvků sportovního odvětví 
neexistuje mnoho ucelených studií či reportů. Pro vytvoření si co nejucelenějšího ná-
hledu na jednotlivé faktory a souvislosti sportovního prostředí je nejvhodnější provést 
analýzu PESTEL. Prvky, u kterých je to předmětné, budou dávány přímo do souvislostí 
s D&D Fitness studiem. 
 
Politické faktory: Česká republika je demokratický stát, podporující volnou soutěž eko-
nomických subjektů, za předpokladu, že nevede k nedokonale konkurenčním podmín-
kám například v podobě monopolu. Česká republika, jakožto člen Evropské unie je 
ovlivňována Evropským politickým zázemím. Toto zázemí je liberální, nesnaží se 
o omezování podnikatelů a nebojuje nijak proti sportovním celkům, naopak je sport 
všeobecně vnímán pozitivně a jeho rozvoj a provoz je podporován například formou 
dotací. V Evropském prostředí je znám zájem o sport. To se projevilo například v roce 
2007, kdy Komise EU vydala takzvanou Bílou knihu o sportu. Dle této knihy by se člen-
ské státy měly snažit o podporu sportovních aktivit, neboť mají pozitivní společenské, 
ekonomické i zdravotní dopady. Součástí cílů EU je též podpora dobrovolných spor-
tovních činností a výzva k zvýšené spolupráci, či integraci mezi subjekty, odpovědnými 
za sport. (Iskra, 2020) Se snahou snížit vliv civilizačních chorob je možné očekávat pře-
trvávající či rostoucí podporu sportovního odvětví. 
 
Ekonomické faktory: V době dosavadního působení D&D Fitness studia před krizí, 
v souvislosti s pandemií COVID-19, byla ekonomická situace občanů České republiky 
pozitivní a finanční možnosti nejen Pražanů dovolovaly uvolňování prostředků pro 
vlastní zájmy i sportovní aktivity. Ukazatel HDP na osobu pravidelně rostl, meziroční 
míra inflace se pohybovala v posledních pěti letech mezi 0,4 % a 0,8 %, obecná míra 
nezaměstnanosti se snižovala z 6,1 % v roce 2014 na 2,0 % v roce 2019 a vytvořila tak 
nové historické minimum (ČSÚ, 2020). Panovala silná důvěra v ekonomiku, bylo častým 
jevem půjčovat si finanční prostředky pro zvýšení spotřeby. Dalo by se říct, že lidé měli 
velmi dobré podmínky pro provozování různých koníčků.  
 
Dle čtvrtletních údajů Českého statistického úřadu se v roce 2019 průměrná hrubá mě-
síční mzda Pražanů pohybovala okolo 42 000 Kč. Oproti datům předchozího roku došlo 
k nárůstu o 6 %. (ČSÚ, 2020) Na straně nákladů se jakožto nejvyšší uvádí nájem, který 
dle údajů společnosti Dalten Media, jež průběžně sbírá data realitního trhu, meziročně 
mírně klesá a v roce 2019 se pohyboval v průměru 25 000 Kč na byt (Dalten-media, 
2020). Tyto náklady jsou v praxi nižší, neboť se platba nájmu v mnoha domácnostech 
dělí mezi dvě i více osob. Je však nutné vzít v potaz, že s větším počtem osob v domác-
nosti (obzvlášť v případě dětí a studentů) však tyto náklady mohou růst. Průměr by se 
však opět snížil při očištění o byty v centru Prahy, jejichž průměrný nájem se pohybuje 
okolo 40 000 Kč, avšak mnoho Pražanů zde nebydlí.  
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Společně s nájmem je nutno kalkulovat s (víceméně) fixními výdaji na potraviny 
a energie. Dle statistik Eurostat a Index24, které sledují vývoj cen energií, byly prů-
měrné měsíční výdaje českých domácností za jídlo 4 200 Kč (Evropa-v-datech, 2019) 
a za energie 2 700 Kč (ČTK, 2019). Ve spotřebním koši se pohybují ještě další položky 
a například též krátkodobé či dlouhodobé zadlužení, či míry tvorby spotřeb. Faktory 
preferencí a životního stylu dále dělí populaci do mnoha skupin. Zobecněně lze uva-
žovat, že při dostatečné míře zájmu a pracovní angažovanosti měli Pražené velmi 
dobré podmínky pro tvorbu prostředků na další výdaje, koníčky, sport či úsporu. 
 
Ekonomickým faktorem, který ovlivňuje podnikání všeobecně, je daňový systém. Česká 
republika s 19% zdaněním podnikového zisku a 15% zdaněním příjmu fyzických osob 
vychází ve srovnání s jinými zeměmi OECD jako země podnikání velmi přející, zaujala 
10. místo z 36 v roce 2019 (Bunn, a další, 2019). 
 
Obecně by se dalo říct, že společnost se nacházela v prosperujícím období a ekono-
mické podmínky přispívaly k tomu, aby D&D Fitness studio mohlo přilákat mnoho no-
vých klientů. Vzhledem ke krizovému režimu od března 2020, který byl zaveden v dů-
sledku světové pandemie nového koronaviru, se však tyto podmínky mohou do bu-
doucna výrazně změnit a potenciální klientelu fitness studia naopak snížit. Je tedy 
nutné toto vzít v potaz a prozkoumat ekonomické prognózy a výhledy do budoucna. 
 
Michael Levitt, laureát Nobelovy ceny, se domnívá, že se svět nachází za nejhorším bo-
dem a zejména ve státech, kde budou dodržována dostatečná izolační opatření bude 
docházet ke zlepšování situace. Klíč k překonání pandemie při tom spatřuje ve včasné 
detekci nemoci, prostřednictvím kontrol teploty, a okamžité izolaci nakažených. 
(Handl, 2020) Někteří se však domnívají, že přijde další vlna nakažených mimo jiné 
i v důsledku rozvolnění státních opatření a obnově cestovního ruchu.  
 
Ladislav Dušek, ředitel českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky, se bojí 
predikovat další vývoj. Jelikož se lidstvo s tímto virem setkává poprvé, není známa jeho 
sezónní citlivost. Dokonce se zatím zdá, že sezónní citlivost nemá. Není tedy statisticky 
zřejmé, jak populace může být dále k onemocnění náchylná. Dušek uvažuje, že se scé-
náře mohou pohybovat mezi tím, že koronavirus vymizí, kromě občasných lokálních 
výskytů a mezi vypuknutím druhé pandemické vlny přivedením koronaviru ze zahra-
ničních ohnisek. (Pergler, 2020) Vývoj mezi květnem a červencem 2020 zatím při tom 
nahrává spíše lokálním vývojům. Zatímco v Praze zůstával vývoj počtů nakažených od 
rozvolnění restrikcí stabilní, v Moravskoslezském kraji počet nakažených rostl. (ÚZIS, 
2020) 
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Česká národní banka (2020) vytvořila model odhadu pandemie na ekonomiku ČR. 
Tento model vychází ze sledování meziročního vývoje spotřeby elektřiny, očištěného 
o vliv počasí. Model dále srovnává s podobnými modely Fedu USA a německé Bun-
desbanky. Modely dosahují podobných výsledků. Dle tohoto modelu došlo k nejvýraz-
nějšímu ekonomickému poklesu (meziroční propad o 13,7 %) v polovině dubna a od té 
doby se ekonomika stabilizuje (propad již pouze o 2,6 % na začátku července 2020).  
 
Dopady za rok 2020 předpovídá Evropská komise ve své jarní prognóze (2020) pro Čes-
kou ekonomiku na pokles o 6.2 % a nárůst nezaměstnanosti ze 2 % na 5 %. Státní roz-
počet se při tom dostane do historického deficitu. Pro rok 2021 je však v rámci celé EU 
očekáván 6% ekonomický nárůst. Principiálně obdobný výhled poskytují i červencové 
odhady společností ČSOB a Bloomberg, které očekávají za rok 2020 pokles HDP ČR 
o 10 %, s nárůstem o 6 % v roce 2021, přičemž průměrná inflace roku 2020 by měla být 
2,5 % a v roce 2021 1,2 %. 
 
Ekonomický výhled je nutné brát s rezervou, jelikož může dojít k výraznějším odchyl-
kám v návaznosti na další vývoj v pokrytí světové pandemie. Lze však počítat s určitým 
poklesem ekonomické aktivity ve společnosti v roce 2020. Ekonomická situace by se 
pak v průběhu roku 2021 měla stabilizovat a ekonomika by dále mohla pokračovat, za 
předpokladu, že nedojde k novému zhoršení pandemické situace, v trendu, jako před 
krizí COVID-19.  
 
Sociální faktory: V posledních desetiletích se stále častěji řeší otázky i důležitost zdra-
vého životního stylu a zachování životního prostředí. Častěji se mluví o tématech jako 
zdravá výživa, míra znečišťování (nejen) ovzduší, rozvoj těla či návaznosti ohledně du-
ševního zdraví. Na tato témata lze narazit v mnoha internetových článcích, v tematic-
kých časopisech, nebo i v rámci kampaní soukromých společností dle trendu sociální 
odpovědnosti. Spolu s těmito úvahami se též buduje image důležitosti sportování ve 
společnosti, ať již například z důvodů budování silného zdravého těla, snižování do-
padů nadměrné konzumace jídla, nebo ke snížení emisí neekologické dopravy (na dy-
namice nabírá např. obliba cyklistiky). Nárůst pozornosti, věnované důležitosti sportu, 
je možné zaznamenat i v profesní sféře, kdy po upozornění na zdravotní rizika napří-
klad sedavých povolání a dlouhodobé práce s počítačem, zaměstnavatelé velmi často 
zaměstnance motivují k pohybu formou zaměstnaneckých benefitů. Tento fakt politic-
kou záštitou prokazují též prohlášení Evropské komise, která aktivně sport od roku 
2007 podporuje a je součástí její agendy sport propagovat a dále rozvíjet. 
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Navzdory těmto tendencím se však v České republice i celé Evropské unii jeví, že hod-
noty společenské sportovní participace trendově klesají. Dle požadavků Evropské ko-
mise byly ohledně sportovních aktivit v letech 2009, 2013 a 2017 zpracovány průzkumy 
Eurobarometr. K průzkumu došlo v České republice osobními hovory s 1000 dotazova-
ných. Mezi lety 2013 a 2017 přitom došlo k nárůstu lidí, kteří vůbec necvičí, či aktivně 
nesportují z 35 % na 41 %. (Eurobarometr, 2017) Podobné snížení aktivity bylo v popu-
laci zaznamenáno i u jiných fyzických činností jako tanec, práce na zahradě, či jízda na 
kole (za účelem dopravy). Naopak dochází k nárůstu času stráveného v poloze v sedě. 
Takovéto jevy však mohou souviset se stárnutím populace, jež je v rámci Evropské unie 
možné pozorovat – zvyšuje se průměrný věk dožití a trendově klesá porodnost. Starší 
kategorie obyvatelstva totiž vykazují obecně nižší sportovní angažovanost. 80 % lidí 
starších 55 let dle průzkumu Eurobarometru nijak necvičí. Oproti tomu u žen mezi 15-
24 lety necvičí 56 % a u mužů 38 %. 
 
Demografický vývoj populace v České republice nemusí příliš ovlivňovat klientelu D&D 
Fitness studia. Jedním důvodem je, že Bungee workout, jenž je hlavní náplní studia, 
může cvičit v podstatě kdokoliv, nehledě na věk. Naopak cvičení může pomáhat zpo-
malovat efekty stárnutí a udržovat tělo v pohybově schopnější kondici. Druhým důvo-
dem jsou fyzické kapacity lekcí, které jakákoliv věková kategorie samostatně jen 
v Praze a okolí mnohonásobně převyšuje, a i přes stárnutí populace tomu tak dlouho-
době bude. Celkově je nutné též zahrnout rozprostření cvičící populace mezi konku-
renci. Toto však není primárně problémem demografického vývoje. 
 
Zvýšení vnímání důležitosti sportu, ať již spojené s osobními sympatiemi, nebo z dů-
vodů utilitárních, může zvyšovat pravděpodobnost využití služeb D&D Fitness studia. 
Lidé též hledají zajímavé způsoby, jak trávit volný čas, což je dalším faktorem, který 
může přispět k návštěvnosti studia. Je však též nutné zmínit, že v moderní společnosti 
hraje důležitou roli čas. Většina populace by mohla dobu popsat jako hektickou, kde je 
volného času nedostatek, a tak je snaha šetřit čas, kde to jen jde. Mimo jiné dochází 
k souboji mezi volným časem stráveným prostou relaxací, časem pro osobní rozvoj vě-
domostními a sportovními aktivitami. V rámci šetření volného času je tak možné uchý-
lit se k sportování s minimalizací cesty, strávené dopravou, tedy například v nejbližším 
okolí bydliště, pracoviště nebo přímo doma samostatně, či s využitím různých online 
lekcí. V tomto směru je tedy pro oslovení co největší klientely důležité být na co ne-
jdostupnějším místě.  
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Dle reportu českého statistického úřadu (2019), který byl vytvářen z Evropského výbě-
rového šetření o zdraví z roku 2014 se v České republice pravidelně věnuje sportu (ae-
robní fyzické aktivity, posilování a jízda na kole alespoň 10 minut v kuse týdně) při-
bližně třetina populace. S rostoucím věkem se při tom snižuje proporce obyvatel, vě-
nujících se sportovním činnostem. Toto rozložení ukazuje Graf 1. V rámci České repub-
liky tedy poptávky po sportovních aktivitách čítá přes tři miliony lidí. Z šetření též vy-
plývá, že muži sportují o něco častěji než ženy – přes 40 % sportujících mužů cvičí 
alespoň 3 dny v týdnu, zatímco žen jen třetina. Co se týče délky sportování, více než 
polovina cvičících tráví sportem alespoň 2 hodiny týdně. Průměrná hodnota cvičení je 
pak 3 hodiny týdně, tento průměr však zvyšují vrcholoví a intenzivní sportovci.  
 

 
Technologické faktory: V oblasti tělesného rozvoje a sportu jsou pro zvýšení efektivity 
cvičení, pro snížení možných negativních dopadů a maximalizaci pozitivních účinků 
zdravého typu pohybu, stále častěji využívány znalosti fyziologické a znalosti z oblasti 
výživové teorie. To je způsobeno i tím, že proudí s těmito poznatky každoročně do 
sportovního odvětví velké množství absolventů vysokých škol, nebo odborných kurzů 
a začínají působit ve stávajících tělovýchovných subjektech, či zakládají nové. Je výho-
dou D&D Fitness studia, že experta se znalostmi jak z oblasti výživové teorie, tak z fy-
ziologie, má. 
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Graf 1 Rozložení cvičící populace dle věku v ČR 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2017 
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Cvičení je tak možné klientům přizpůsobit na míru, dle cílů, které pro svůj tělesný roz-
voj stanovili. Tohoto cíle je pak možné efektivně dosahovat nastavením podpůrného 
jídelníčku, či prodejem energetických produktů speciální výživy přímo v prostorách fit-
ness studia. Velká technologická výhoda D&D Fitness studia plyne z vazeb cvičení Bun-
gee workout. Cvičení samotné bylo vyvíjené tak, aby spojovalo co nejvíce pozitivních 
stránek sportu a bylo v nich co nejlepší, při eliminaci negativ. Tyto výsledky jsou velmi 
těžko napodobitelné. Dosažení stejných výsledků je těžké též proto, že pozitiva cvičení 
vyplývají z neobvyklého způsobu pohybu, kterého člověk nemůže bez zavěšení na 
pružném bungee laně dosáhnout. Pomůcky, za kterými stojí na míru prováděný od-
borný vývoj, jsou chráněným autorským vlastnictvím, a tak má v jejich využívání D&D 
Fitness studio v rámci českého sportovního odvětví technologickou výhodu. 
 
Ekologické faktory: Kromě uhlíkové stopy, která je zanechávána při výrobě sportov-
ního náčiní a pomůcek sportovní odvětví nijak zvlášť nezhoršuje životní prostředí. Na-
opak je možné říct, že svým působením přispívá prospěšně, kdy je snižován počet 
emisí nahrazováním motorové dopravy během, chůzí, či kolem.  
 
D&D Fitness studio neprodukuje žádný druh neobvyklého odpadu a svým působením 
nijak zvlášť neovlivňuje životní prostředí. Studio se však snaží minimalizovat svou od-
padní stopu, a tak podporuje projekty „bez obalu“ a dříve prodávané doplňkové pro-
dukty (energetické tyčinky, čaje matcha, tekutiny k osvěžení) vybíralo vždy s přihléd-
nutím k ekologické zodpovědnosti výrobce. 
 
Legislativní faktory: Sportovní podniky i D&D Fitness studio od založení a při každo-
denním fungování vychází z pravidel stanovených legislativním systémem České re-
publiky. Základní podmínky stanovuje živnostenský zákon (455/1991 Sb.), zaměstna-
necké vztahy upravuje pracovní právo, klientské vazby se opírají o občanský zákoník 
(89/2012 Sb.) a ochranu spotřebitele (634/1992 Sb.). Studio v nedávné době přinej-
menším procesně ovlivnily povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb (112/2016 
Sb.).  
 
Zapisování finančních výsledků se řídí zákonem o účetnictví (563/1991 Sb.). Studio, ja-
kožto veřejný prostor, musí též dle autorského zákona (121/2000 Sb.) odvádět po-
platky za hudbu, která se pouští během lekcí. Tentýž zákon společně s občanským zá-
koníkem upravuje možnosti udílení licencí. Další předpisy určují, jak musí vypadat pro-
story studia, jejich vybavení a hygienické požadavky. Na určitý počet zákazníků, který 
se může v prostorách fitness studia najednou vyskytovat, je stanoven minimální počet 
toalet, mušlí, oddělených sprch a šaten. Zákon, který v průběhu existence Fitness stu-
dia ovlivnil interní procesy, je zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Tento 
zákon určuje, jaké údaje mohou být sbírány, jak uchovávány a další práva a povinnosti 
jednotlivých subjektů.  
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Při nutnosti objednávat lekce po registraci v online rezervačním systému tak bylo 
nutné nově a retrospektivně sbírat souhlasy se zpracováváním dat v souladu se záko-
nem o GDPR. Působení D&D Fitness studia je tedy korigováno velkým množstvím pra-
videl, ovlivňujícím jak každodenní fungování studia, tak například strukturu a velikost 
nákladů. Tyto pravidla je nezbytné dodržovat, neboť jejich zanedbání by mohlo v hor-
ších scénářích případně vést i k likvidačním pokutám. Tento souhrn zákonů vytváří ro-
zumné prostředí pro podnikání, které garantuje závaznost domluvených vztahů 
a chrání jak spotřebitele, tak poskytuje záruky podnikatelům. V tomto ohledu nejsou 
očekávány žádné výrazné změny a k podnikání nejsou žádné úpravy nezbytně vyža-
dovány. 
 
Podoby zákonů nejsou obměňovány závratným tempem a existuje v České republice 
právní jistota. Zákony nejsou vymáhány retrospektivně za období, kdy nebyly platné. 
Zároveň jsou zákony veřejně přístupné a je možné je přehledně najít a studovat napří-
klad i na internetu. 
 

2.2 Fitness v Praze 

Kategorie  
Samostatnou a populární kategorií v rámci aktivního sportování (tj. vykonávání spor-
tovní činnosti, na rozdíl od pasivních účastníků, kterými jsou př. diváci) představují 
všechny formy cvičení, provozované v rámci fitness. Stackeová (2008) pod pojmem fit-
ness chápe systematická posilovací, aerobní a protahovací cvičení, která vedou k tva-
rování postavy, snižování objemu podkožního tuku a zvyšování fyzické výkonnosti. 
 
Fitness centra spadají dle modelu čtyř hlavních forem sportu pro aktivní účastníky do 
formy komerčního sportu, v němž se realizují individuálně osoby, které nechtějí být or-
ganizovány ve sportovních klubech, ale požadují při vlastním sportování odborný do-
hled a péči. Ve fitness centrech je v současnosti však možné cvičit i bez asistence. Při-
danou hodnotou fitness center pro zákazníky pak může být též přístup k cvičebním 
strojům a náčiní, či sdružování s lidmi podobného zájmu.   
 
Dalšími formami jsou: 
Neorganizovaný sport, v němž si účastníci organizují sportovní aktivity sami a provo-
zují je individuálně či neformálních, menších skupinách (rodina, přátelé apod.). Nepo-
třebují odborný dohled a rady. 
 
Organizovaný sport ve sportovních klubech, který vyhovuje účastníkům, kteří upřed-
nostňují kontakt s dalšími zájmově spřízněnými, byť se jedná o formální skupiny a vzá-
jemné vztahy jsou vzdálenější. Je tu také větší prostor pro soutěžení, a to na různých 
(i) výkonnostních úrovních. 
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Školní tělesná výchova, která je velmi významná pro další rozvoj sportu. Mládež na zá-
kladních a středních školách si takto často vytváří pozitivní nebo negativní postoje ke 
sportu (Nová, a další, 2016 str. 180). 
 
Jedná se o způsoby, jakými může být člověk angažován ve sportu. Každá má svá spe-
cifika, avšak fitness může být jakékoliv z dalších kategorií komplementární. Posilování 
ve fitness centrech například může být formou fyzické přípravy pro klubový organizo-
vaný sport. Dále se však budu zabývat pouze kategorií fitness. 
 
Fenomén fitness je v České republice poměrně mladou záležitostí. Po sametové revo-
luci se začala objevovat po západním vzoru první komerční fitness centra, která se vy-
víjela z dřívějších kulturisticky zaměřených posiloven. Relativní mládí odvětví, menší 
zkušenost, diverzifikace a postupný vývoj, který je formován snahou sledovat a kopí-
rovat současné západní trendy způsobují, že není k dispozici mnoho veřejných infor-
mací o trhu fitness. 
 
Vývoj a objem trhu vystihují údaje zpracované Českým statistickým úřadem k roku 
2017 (ČSÚ, 2019). Statistika znázorňuje vývoj příjmů ze sportu, které dělí do tří kategorií 
– provozování sportovních zařízení (včetně pořádání sportovních událostí), činnosti 
sportovních klubů a činnosti fitness center spolu s ostatními sportovními činnostmi. 
Z Grafu 2 je možné vypozorovat, že se příjmy fitness center (s ostatními sport. čin-
nostmi) mezi lety 2006 a 2017 ztrojnásobily z 2 mld. Kč na 6,2 mld. Kč. Ve sledovaných 
sportovních kategoriích tak jde o poměrově nejvíce rostoucí položku. V roce 2017 se 
tak tato kategorie podílela na celkových sportovních příjmech 27 %. 
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Graf 2 Vývoj příjmů ze sportu 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika-sportu-zakladni-ukazatele-2017 
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Analýza trhu fitness v Praze 
Pražský trh fitness má oproti zbytku republiky svá specifika. Koncentruje se zde v relaci 
k ploše největší množství zákazníků, přičemž celá Praha je více či méně provázána do-
stupnými a různými dopravními prostředky.  
 
Trh fitness cvičení se zde dělil mezi čtyři velké řetězce (BBC, Jatomi, Holmes place, 
Worldclass) a mnoho menších či středních fitness center, které působily samostatně, 
či v rámci např. hotelů. Ke konci roku 2018 se však tyto větší řetězce akvizicemi sjed-
notily pod Polský řetězec Form Factory, jehož mateřská společnost v ČR poskytuje cvi-
čební karty Multisport. V současnosti je tedy Form Factory velmi silným hráčem, jenž 
má zázemí, prostředky, 14 provozoven a společně s kartou Multisport může částečně 
ovlivňovat cenovou hladinu služeb především v oblasti posilovacího fitness, a vstupů 
cvičení s využitím strojů a pomůcek.  
 
Oproti tomu se vymezují lokální samostatné pobočky fitness center, co si budují znělé 
jméno a stálou klientelu osobnějším přístupem k zákazníkům a diverzifikací služeb. 
K takovýmto podnikům lze zařadit například Barbar gym či Dream fit. Celkově je v Praze 
a okolí možné najít přes 400 fitness center, které se mohou zaměřovat jak na strojová 
a posilovací cvičení, tak na různé variace skupinových lekcí. Poslední část trhu pak za-
vršují formy online cvičení, kde je možné posilovat dle instruktáží trenéra v natočeném 
videu. Tyto služby je možné najít zadarmo například na platformě Youtube, či placeně 
na stránkách specializovaných fitness subjektů. 
 
Dle studie Čáslavové (2012), jejíž výstupem byla též analýza Porterových pěti sil na trhu 
fitness v Praze, se zdá být Pražský trh fitness přesycen. Autorka se však domnívá, že 
i tak budou na trh vstupovat nové celky, zejména prostřednictvím světových řetězců, 
kterým nedělá takové potíže překonat vstupní nákladové bariéry. Toto však platí 
zejména pro fitness centra, jejichž hlavní náplní je nabídka vstupů k cvičení na strojích 
a s využitím cvičebních pomůcek (např. kettlebell, medicineball a mnoha jiných). Zde 
není příliš mnoho způsobů, mimo marketingových nástrojů, jak ve službách zákazní-
kovi vytvořit přidanou hodnotu, nebo jak se odlišit od konkurence. 
 
Získávání zákazníků se tak především odvíjí od vzdálenosti, kvality služeb, strojů a pro-
středí a od cenové politiky. Čáslavová (2012) uvádí, že nejčastěji lidé dochází do fitness 
centra cestou z práce/školy domů, přičemž více než 60 % zákazníků tráví cestou do 
fitness centra méně než 30 minut. Takovýmto způsobem je pak možné tvořit odhady 
potenciální návštěvnosti. Způsobem, jak oslovit větší množství zákazníků, ve větším 
okruhu, je poskytováním zcela unikátní služby. Toho je možné docílit důkladným mo-
nitorováním zahraničních trendů a cvičebními inovacemi jak na poli technik cvičení 
s běžným či nově vynalezenými pomůckami, tak na poli skupinových lekcí. Tuto cestu 
zvolilo D&D Fitness studio, které se zcela zaměřuje na typ cvičení Bungee workout. 
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Údaje o zákaznících pražských fitness center zpracovával ve své diplomové práci Pe-
šek (2013). Dotazníkovým šetřením zkoumal celkem 1000 zákazníků ve 48 fitness cen-
ter ze všech částí Prahy. 82 % dotazovaných bylo mladších 40 let, přičemž rozdělení 
věkových skupin dle pohlaví bylo prakticky stejné. Přestože průměrný plat v Praze činil 
32 tis. Kč, více než 30 000 vydělávalo pouze 32 % dotazovaných. 41 % při tom vydělá-
valo méně než 20 000 Kč. Vzorek byl však zřejmě ovlivněn vysokým počtem studentů. 
Co se týče vzdělání, společně se vzděláním rostl i zájem o cvičení – nižšího vzdělání, 
než středoškolského s maturitou tvořilo jen 11 % dotazovaných. Zajímavé je, že pouze 
zhruba čtvrtina dotazovaných byla bez partnera. V Pražském prostředí, kde se často 
mluví o „single“ životním stylu, by bylo možné očekávat podíl nezadaných vyšší. 
 
Z Peškova šetření dále vyplývá, že nejčastěji zákazníci vyráží z práce (46 % dotazova-
ných) a dále ze zaměstnání (40 % dotazovaných). Více než polovině dotazovaných při 
tom trvá cesta do fitness centra zvoleným dopravním prostředkem méně než 10 mi-
nut. Z toho vyplývá, že důležitým faktorem při volbě fitness centra je vzdálenost od 
domova či zaměstnání.  
 
Téměř dvě třetiny dotazovaných trávily cvičením ve fitness studiu při běžném vstupu 
alespoň 60 minut. Fitness centra dle šetření navštěvují zejména sportovně angažování 
lidé – 80 % dotazovaných se věnovalo sportovním aktivitám i mimo fitness centrum. 
Stejná část dotazovaných navštěvovala fitness centrum alespoň jednou týdně, z toho 
54 % celkového počtu dotazovaných do fitness center zavítala dvakrát týdně a častěji. 
 
Zajímavými výstupy Peškova šetření jsou rozdíly mezi důvody navštěvování fitness 
center a volených služeb dle pohlaví. Muži nejčastěji chodí do fitness centra, aby udr-
želi, či zvýšili svou fyzickou kondici (36 % dotazovaných), druhým důvodem je tvarování 
a zpevnění těla (22 % dotazovaných) a dále až jsou zdravotní důvody, snižování váhy 
a tréninky k jinému sportu (po 9 % a 10 % dotazovaných). Oproti tomu ženy nejčastěji 
chodí do fitness center zpevnit a vytvarovat tělo (31 % dotazovaných), dále snížit váhu 
(22 % dotazovaných), udržet či zvýšit fyzickou kondici (19 % dotazovaných) a dalšími 
důvody pak jsou relaxace a odpočinek, zábava a radost či zdravotní důvody (po 8 % 
a 7 % dotazovaných). Dle těchto faktorů se odvíjí preferovaná služba. U mužů domi-
nuje posilovna, kvůli které fitness centrum navštěvují dvě třetiny zákazníků. U žen jsou 
preference více rozložené – 37 % dotazovaných preferovalo skupinová cvičení, 27 % 
posilovnu a 22 % kardio zónu. Toto jsou faktory, které nutné zvážit při volbě služby, 
kterou fitness centrum chce poskytovat a při volbě segmentu zákazníků, jež chce oslo-
vit a s kým bude konkurovat.  
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Posledním výstupem Peškova šetření bylo, jak velkou důležitost kladou zákazníci na 
různé faktory při výběru fitness centra. Z odpovědí vyplynulo, že největší význam mají 
pro klienty faktory čistoty/hygieny a ochota/vstřícnost personálu. Velký důraz na tyto 
faktory kladlo 90 % dotazovaných. Další významné byly faktory polohy/dostupnosti, 
vybavení cvičebních prostor a poskytovaná služba či cena. Tyto faktory byly významné 
pro 80 % dotazovaných. Pro zhruba 73 % dotazovaných byla podstatné otevírací doba, 
odbornost personálu a vybavenost šaten či sprch. Okolo 65 % dotazovaným přišel dů-
ležitý vizuální dojem interiéru a šíře poskytovaných služeb. Z toho lze odvodit, že část 
klientely preferuje pouze jeden typ služby/cvičení a nechce se od něj odchylovat. 
Téměř žádnou roli pak nehraje přítomnost dětského koutku, jež byla podstatné pouze 
pro 14 % dotazovaných. To však neznamená, že vybudování dětského koutku nemá 
žádný význam. Je tímto způsobem přilákat část klientely, avšak je nutné zhodnotit, zda 
se vyplatí za tímto účelem vyhradit část prostor. 
 
Specifika odvětví 
Fitness odvětví v zákaznickém chování vykazuje sezónní výkyvy. Především v letních 
měsících poptávka po fitness značně klesá. Bývá hezké počasí, tudíž mnozí raději volí 
venkovní typy cvičení. Část klientů odjíždí na dovolené a netráví doma mnoho času. 
V obzvlášť horkých obdobích mnoho zákazníků nemá chuť účastnit se jakýchkoliv fy-
zických aktivit. V letních měsících tedy fitness centra bojují o udržení návštěvnosti for-
mou slev, dárků a soutěží. Opačným pólem, kdy fitness centra často vítají mnoho no-
vých zákazníků jsou Vánoce a období po Novém roce, kdy si lidé dávají novoroční před-
sevzetí. 
 
Zákazníci fitness center v Praze, zejména u individuálních cvičení, které nejsou spojeny 
s osobou instruktora, nebývají příliš věrní konkrétnímu řetězci. To podporuje fakt, že 
téměř polovina zákazníků bývá členem takových fitness center méně než rok 
(Čáslavová, a další, 2012). Zákazníky zajímají především faktory komfortu – vzdálenost-
ního/dopravního, faktory kvality vybavení či služeb a cena. Dle změny v těchto fakto-
rech zpravidla nemají problém změnit navštěvovaný podnik. Jiná situace nastává u 
asistovaného cvičení, kde si část klientely vybuduje vztah ke „svému“ instruktorovi a je 
ochotná navštěvovat zrovna to centrum, kde působí (samozřejmě v rozumných hrani-
cích).  
 
Specifickou pozici mají pak netradiční, unikátní, často licencované formy cvičení. Zde 
je totiž v propojení tohoto cvičení s konkrétním fitness centrem potenciál vybudovat 
si věrnou, stálou a nadšenou „fanouškovskou“ klientelu. Takováto klientela pak může 
nejen následovat dané fitness centrum, ale též pomáhat, bez vynaložení dalších ná-
kladů, přilákat zákazníky nové pomoci „word of mouth“. Dle studie Evy Čáslavové 
(2012) 60 % zákazníků přivedlo ke cvičení nějakého známého. Mnoho fitness center 
tady pátrá po inovativním způsobu, jak se odlišit od konkurence, přilákat tak nové zá-
kazníky a vybudovat z nich stálou klientelu. 
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Inovace a trendy ve fitness 
Inovativnost v rámci fitness center se odvíjí od politik jejich majitelů. Někteří majitelé 
zůstávají u tradičního pojetí fitness center, které se zaměřuje především posilovací cvi-
čení na strojích, či na běžně zavedená skupinová cvičení, jako například jóga, či aerobik. 
Zde bývá inovací nanejvýš pořízení modernějších a novějších typů strojů. Existují však 
též fitness centra, která vyhledávají či přímo vytváří novinky/kuriozity ve formách a sty-
lech cvičení, nebo v konceptuálním pojetí centra celkově. 
 
Při dodržení stavebních a hygienických standardů je ve fitness centrech největší pro-
stor pro kreativní využívání nových technologií, tréninků a metodik, které představují 
jak participační produkt, tak i služby ve sportu (Nová, a další, 2016 str. 172).V této pu-
blikaci autoři uvádějí také příklady některých z nejinovativnějších center v USA: 
 
„Athletes' Performance (Phoenix AZ) je špičkové zařízení, kde je elitním atletům posky-
tována léčebná péče All-Star včetně špičkových služeb školení pro integrovaný výkon, 
fyzikální terapie, výživy, plánování tréninku a masáží. 
 
Green Micro Gym je koncept ekologicky uvědomělé tělocvičny (Eco-Fitness), kde ná-
vštěvníci pomáhají vytvořit elektrickou energii prostě tím, že cvičí. Energie zachycená 
do setrvačníku, produkovaná pohybem otáčivých částí strojů v posilovně, představuje 
přibližně dvojnásobek energie potřebné pro činnost celého fitness zařízení v daném 
okamžiku.“ 
 
V rámci fitness prostředí se těší velké oblibě individuální trénink a trénink v malých 
skupinách. Rozvíjí se řada cvičení zaměřeného na podporu zdraví a v rámci tzv. zdra-
votního wellness coachingu. Objevují se stále nové druhy pohybových aktivit, často na 
bázi různých typů jógy (Jógalates, Indian Ballance, Nia Fitness), či tanečně zaměřených 
forem (Zumba, Bollyrobics, Bellyfit, Macumba, Welldance, Country Fitness, African 
Dance, Rave) apod. 
 
Johanidesová (2015) ve své diplomové práci uvádí hodnocení fitness trendů časopi-
sem Fitness Business. Mezi novějšími koncepty, populárními zejména mezi ženami, se 
řadí krátké intenzivní druhy cvičení. Jedná se o efektivní způsob, jak spálit mnoho ka-
lorií v kratším čase. Dále jsou též vyhledávány zdravotní cvičení, při kterých zákazníci 
pod dohledem fyzioterapeuta pracují na zmírnění či odstranění následků civilizačních 
chorob. Vyhledávanými formami časově a výkonově efektivního cvičení jsou koncepty 
HIIT (High-intensity interval training). Vysoce intenzivní trénink, který je rozdělen do 
kratších časových úseků volí lidé ve snaze rychle spalovat kalorie a tvarovat svalstvo. 
Mezi nejznámější koncepty HIIT je možné zařadit například cvičení Tabata a Crossfit. 
 
D&D fitness studio patří do kategorie fitness center, jež poskytuje nový a unikátní druh 
cvičení. Studio se zcela zaměřuje na cvičení Bungee workout. Tento typ cvičení bude 
dále popsán v rozpisu marketingového produktu. 
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3 Podnikatelský plán D&D Fitness studio 

3.1 Analýza vnitřního prostředí a kontext 

3.1.1 Představení podniku, hlavní činnosti a historie 

Tato práce se zabývá subjektem, vystupujícím pro veřejnost jako D&D Fitness studio. 
Pro větší přehlednost a úplnost je lepší hned v úvodu zmínit, že právní formou je tento 
celek veden jako živnost mé obchodní partnerky. Na vedení podniku se však podílíme 
oba prostřednictvím dohody o spolupráci.  
 
Myšlenka založit D&D fitness studio vznikla na počátku roku 2017 a v září téhož roku 
bylo po mnoha přípravách poblíž Národní třídy v Praze 1 studio otevřeno. Umístění 
u Národní třídy bylo však pouze dočasné. Tato lokace v centru Prahy byla sice velmi 
výhodná svou dopravní dostupností širokému okruhu lidí a vzhledem k velikosti pro-
stor i za příznivě nízký nájem, avšak majitel si přál budovu rekonstruovat a vystavět zde 
nové moderní kanceláře, proto nezbylo než se poohlédnout po prostorách jiných. Nové 
prostory se podařilo najít v Pražské Libni a v období mezi říjnem 2018 a dubnem 2019 
fungovalo D&D fitness přechodně ve dvou pobočkách až do uzavření studia na Národní 
třídě v dubnu 2019. V současnosti provozuje D&D fitness svou činnost v areálu prona-
jímaných prostor v Libni, v místě, které správce zamýšlel právě pro sportovní užívání, 
tudíž zde je možné působit dlouhodobě. 
 
Důvodem, proč D&D Fitness studio vzniklo, byla touha mě a mé obchodní partnerky 
vydělávat si prostřednictvím vlastního podniku, kde bychom se nemuseli podřizovat 
představám zaměstnavatele, nýbrž sami si vlastní cestu vytvářet. Čeho chceme dosáh-
nout je tedy to, abychom se tímto způsobem dokázali plně uživit. Myšlenka realizovat 
naši představu prostřednictvím vybudování D&D Fitness studia vzešla z příležitosti 
uvést na český trh zcela nový druh cvičení, zvaný Bungee workout.  
 
Konceptem studia bylo od počátku pořádání uzavřených lekcí různých cvičení, pod ve-
dením školeného instruktora, přičemž zaměření studia bylo především právě na cvi-
čení Bungee workout. Hlavním smyslem, který chceme dopřávat klientům, je radost 
z pohybu i ze života, chceme přispívat k řádnému pohybovému rozvoji a zdravému ži-
votnímu stylu v přátelském a pozitivním duchu. Z vypisovaných různých druhů lekcí 
Bungee workout vždy tvořil více než 80 %. V raných stádiích působení studia byly spolu 
s Bungee workout pořádány lekce dalších moderních a trendy cvičení jako piloxing, 
contemporary dance, pilates jóga a kruhový trénink. Měly však obvykle příliš malou ná-
vštěvnost, proto jsme je z programu odstranili a zaměřujeme se na rozvoj a budování 
klientely Bungee workout. V současné době je Bungee workout jediným typem cvičení, 
které je v rámci D&D Fitness studia jako služba poskytováno. 
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3.1.2 Bungee workout – koncept 

Inspirací pro vytvoření D&D fitness studia a realizaci v podnikatelské sféře se stalo uni-
kátní cvičení s názvem Bungee workout. Bungee workout vznikl v roce 2016 v Thajsku. 
Jeho autorka dříve pracovala s akrobaty, kteří vytvářeli složité taneční choreografie, za-
věšeni na pružných lanech. Autorka, inspirována těmito cviky, se rozhodla vytvořit po-
dobný koncept cvičení, avšak dostupný široké veřejnosti. Bungee workout se cvičí na 
pružném laně (bungee), přičemž cvičící provádí různé pohyby proti odporu lana.  
 
Všechny cviky jsou vymýšleny se zásadou, aby byly zábavné (endorfinové, či „v letu“ 
též adrenalinové povahy), dynamické, jejich cvičení bezpečné a aby podporovaly 
zdravé pohybování svalstva, tedy aby například netvořily svalové dysbalance a jiné 
komplikace. Koncept takto získává výjimečné prvky (a kombinaci prvků), které jej odli-
šují od jiných cvičení, tedy může tvořit vlastní zákaznickou základnu.  

Výhodou zavěšení na laně je fakt, že lano funguje jako opora, a tak mají pohyby a skoky 
znatelně menší dopad na klouby. Bungee workout díky tomu mohou cvičit i lidé, kteří 
by se jinak kvůli zdravotním komplikacím sportu věnovat vůbec nemohli. Tomuto 
efektu napomáhá i speciální odpružená podlaha, na které se cvičí. Má obchodní part-
nerka se rozhodla tyto výhody, za užití svých znalostí ze studií fyzioterapie, využít a vy-
tvořila nový poddruh Bungee workout, takzvané Bungee Rehab. Tyto lekce jsou cílené 
právě pro lidi, kteří mají nějaké pohybové omezení, a tak lze přilákat zákazníky, kteří by 
chtěli cvičit, avšak dosud neměli jak. 

Obrázek 2 Ukázka Bungee workout 

Zdroj: web bungeeworkout.cz 
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3.1.3 Licence 

Bungee workout je registrovaná obchodní značka. Ta, i jednotlivé cviky, které jsou vy-
tvářené na míru specifickou metodou a vyžadují využívání speciálně vyvíjeného náčiní, 
podléhají autorským právům. Proto se možnost provozovat tento koncept cvičení ve 
svém vlastním fitness studiu udílí dalším zájemcům prostřednictvím licencí. Licenci je 
možné zakoupit přímo od autorky po splnění určitých požadavků. Licence pro studio 
je celoživotní s garancí, že v rámci určité lokality nebude udělena licence někomu ji-
nému, za předpokladu, že jsou stanovené standardy dodržovány. Mezi tyto standardy 
patří nároky na prostory a používané vybavení a proškolený personál. Tímto způsobem 
je možné budovat dobrou pověst Bungee workout, zachovávat profesionální přístup 
a kvalitu cvičení a dodržovat zásady bezpečnosti, které jsou u takto prostorově aktiv-
ního cvičení velmi důležité.  
 
Má obchodní partnerka za vytvoření konceptu Bungee Rehab získala od autorky vý-
sadní postavení – v rámci celé České republiky rozhodovat o udílení licencí dalším stu-
diím. Toto je obchodní příležitostí. D&D Fitness studio může poskytnout licenci jiným 
subjektům, přičemž výměnou za obstarávání náčiní, možnost provozovat Bungee wor-
kout, pomoc s jakýmikoliv problémy souvisejícími s bungee a doškolování (dle vývoje 
konceptu v rámci spolupráce studií z celého světa) by inkasovalo měsíční platby. 
Platba by se vyměřovala dle počtu lan, které by partner mohl ve studiu používat, tedy 
dle velikosti sálu. Cenu jsme stanovili na 750 Kč měsíčně včetně DPH na 1 lano, na němž 
mohou cvičit zákazníci (tedy nepočítá se lano pro instruktora). Partnerské studio může 
Bungee workout provozovat pouze po dobu placení poplatků, v opačném případě by 
bylo pokutováno. Zároveň se zavazuje, že nebude provozovat jakékoliv cvičení na 
pružných lanech, pakliže neplatí daný poplatek. 
 
Kromě licence pro samotné studio existují ještě dva typy licencí pro osoby. 
 
Instruktorská licence – je nutným předpokladem pro vedení lekcí Bungee workout. 
Zájemce ji může zakoupit po absolvování dvou kurzů, které dohromady zabírají 80 ho-
din za cenu 48 400 Kč. Licence je celoživotní. Instruktoři však na základě licence mohou 
Bungee workout cvičit pouze v licencovaných studiích a nesmějí předávat své instruk-
torské znalosti dále.  
 
Mistrovská úroveň licence – je druhým typem licence, které může jednotlivec dosáh-
nout, a uděluje se především majitelům studia. Pro její získání jsou zapotřebí ještě 
hlubší znalosti jednotlivých cviků, avšak díky ní je možné také školit a udílet licence 
instruktorské úrovně. Pro mou obchodní partnerku díky fyziologickým znalostem a po-
hybovému nadání nebylo získání této licence obtížné. Tímto způsobem tedy D&D Fit-
ness studio může inkasovat tržby též ze školení nových instruktorů jak vlastních, tak 
do dalších studií. 
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Pro D&D Fitness studio je předmětné získávat partnery z dalších měst České republiky, 
a prostřednictvím licencí získávat pravidelný příjem ze studií a jednorázový příjem vy-
školením nových instruktorů. 

3.1.4 Pracovní síla, management, styl vedení a organizace 

Tým pracovníků D&D Fitness studia se od vzniku podnikatelské myšlenky, kdy se sklá-
dal pouze z mé obchodní partnerky a mě, dále postupně rozšiřoval. V současnosti má 
chod lekcí na starosti, kromě mé obchodní partnerky, dalších 12 instruktorů z nichž 11 
pracuje na základě dohody o provedení práce a 1 jako OSVČ. Instruktoři jednají s účast-
níky lekcí, uvádí je do studia, připravují a vedou samotné lekce. U lekcí pro začátečníky 
(kde je zapotřebí věnovat přípravě i zákazníkům více pozornosti), které jsou více zapl-
něné, instruktoři předchozí, či následující lekce u jednotlivých činností asistují. Za od-
vedenou lekci instruktoři dostávají 600 Kč, za asistenci 100 Kč.  
 
Většina nových instruktorů (8) pochází z řad dlouholetých známých mé obchodní part-
nerky, se kterými od základní školy působila v taneční skupině. V celém pracovním ko-
lektivu tak byla rychle nastolena přátelská a důvěrná atmosféra, a to i pro další členy 
týmu z externího prostředí. Kolektiv, který je takto úzce propojen nejen pracovně, při-
spívá ke zdárnému fungování studia a tvoření podobně úzkých vazeb v takovémto zá-
zemí může být efektivně rozšiřováno i vůči zákazníkům.  
 
Celý tým je obratný jak v komunikaci se zákazníky, tak školený ve cvičení i jeho předá-
vání dál a dodržuje bezpečnostní zásady. D&D Fitness studio tak i díky svým kvalifiko-
vaným pracovníkům má všechny předpoklady pro poskytování služeb na vysoké kva-
litativní úrovni. Nadto se o všech členech týmu dá říct, že jsou ochotní, pracovití a pro 
studio a jeho vize zapálení. To pomáhá dokonce snižovat studiu náklady a také inovo-
vat. Pracovníci totiž přicházejí s nápady, jak zefektivnit operativní procesy a s podněty, 
co dalšího zlepšit. Jsou motivováni natolik, že se rádi i bez finanční odměny nad své 
pracovní povinnosti ve svém volném čase podílí na organizování a přípravách občas-
ných akcí pro zákazníky, či na potřebných opravách a zdokonalování prostor a vyba-
vení studia. Tato práce je totiž baví a angažování v kolektivu, či podílení se na mimo-
řádných akcích je vlastně koníčkem.  
 
Je tedy možné říct, že pracovní síla je velmi silnou stránkou D&D Fitness studia a stojí 
na ní značná část úspěchu jeho fungování. Bez ní by byl narušen jeho chod a vzrostly 
by náklady. Motivace pracovníků, soudržnost týmu a upevňování nejen pracovních 
vztahů zároveň vytváří prostředí, jehož součástí by instruktoři chtěli zůstat dlouho-
době – i v případě, kdy by jejich hlavní výdělečná činnost spočívala v jiném zaměst-
nání. Vždy je však nezbytné být připraven na zhoršení stavu. Dlouhodobě do budoucna 
je nutné počítat s tím, že některé popsané činnosti a aktivity, které nejsou nyní přímo 
placeny, mohou vést k růstu nákladů, či poklesu v těchto aktivitách. 
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Cvičení Bungee workout je unikátní a funguje na principu licencí (podrobněji roze-
bráno v kapitole 3.1.4), proto je zapotřebí učinit kroky, jak zamezit případnému vzniku 
Bungee konkurence z řad instruktorů D&D Fitness studia. Částečně tomuto zabraňují 
investiční náklady – požadavky na prostory, sehnání potřebného vybavení. Jelikož 
Bungee workout ve své podobě vychází z know-how cvičení, podepisují instruktoři též, 
že pod hrozbou pokuty nebudou mimo licencovaná studia cvičení na pružných lanech 
provozovat, ani dále předávat znalosti, jak jej cvičit. 
 
Popisovaná operativní efektivita a přátelská, aktivní atmosféra pracovníků D&D Fitness 
studia je zásluhou talentu vést, schopností inspirovat k nezištné činorodosti a celkové 
vize mé obchodní partnerky. Bez jejího úsilí a angažovanosti by dnes studio nemohlo 
být v pozici, v jaké je a nevybudovalo by si jádro tak věrných a nadšených zákazníků 
(mezi říjnem 2019 a březnem 2020 chodilo pravidelně na kurzy vždy více než 65 lidí, 
další zákazníci pravidelně chodili na otevřené lekce – tito zákazníci se momentálně 
podílí o více než polovinu celkových měsíčních návštěv studia (vlastní zpracování dat 
z rezervačního systému) ). Za těmito úspěchy stojí její obliba věnovat se řízení každo-
denních činností, operativních záležitostí, organizaci akcí a běžného chodu studia. Při 
této oblibě, spolu s preferencí věnovat se úkolům fyzické povahy, jako například zútul-
ňování a opravám prostor, však trpí strategické rozhodování a plánování. Já jsem se na 
těchto řídících činnostech doteď podílel z níže popisovaných důvodů jen občasně, při-
čemž většinou mé zapojení obsahovalo konzultace konkrétních problémů a řízení pro-
pagace. Dá se říct, že studio má v unikátnosti a výhodách cvičení Bungee workout a též 
v kvalitách personálu předpoklady být úspěšné a profitabilní, avšak je nutné zdokona-
lit způsob, jakým s těmito nástroji a možnostmi nakládá. 
 
Efektivita strategického procesu a chyby v jeho nastavení pramenily z kombinace ně-
kolika faktorů: 
 
Prvním faktorem bylo, že se vedoucí prvek, tedy já a má obchodní partnerka, věnoval 
mnoha jiným aktivitám a veškerou pozornost a čas nesměřoval řízení studia. Tento 
stav byl způsoben tím, že jelikož studio dosud negeneruje zisk, vydělává na úhradu 
provozních nákladů a stále splácí původní pořizovací investice, musí oba manažeři pří-
jem hledat v rámci zaměstnání. Kromě toho další čas zabírá vysokoškolské studium, 
jiné povinnosti a další aktivity, či koníčky. Volnočasové aktivity by sice šlo zkrátit, avšak 
většinu času zabírají právě zaměstnanecké a vysokoškolské činnosti, které v současné 
době nelze zredukovat, proto je zejména nutné usilovat o zefektivnění využívání času. 
Na toto je nutné se zaměřit, aby bylo možné začít dosahovat zisku a D&D Fitness studio 
bylo do budoucna hlavním zdrojem příjmu pro oba obchodní partnery. 
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Druhým faktorem bylo samotné nastavení spolupráce mezi oběma manažery. Rozho-
dovat o změnách, o vyhodnocení příležitostí a nastavení strategií by se mělo po kon-
zultaci a odsouhlasení obou partnerů. V případě neshody však má jakožto iniciátor 
projektu a jakožto OSVČ, která podnik oficiálně provozuje, vždy rozhodovací právo má 
obchodní partnerka. Proces řízení tak byl silně ovlivněn názory a představami jediné 
osoby. Snaha pracovat na strategiích a způsobech, které by mohly zvýšit ziskovost stu-
dia, tak z mé strany byla méně motivována, jelikož by často narazila na konflikt s vizí 
podniku obchodní partnerky. Strategickému plánování se však odmítala sama věno-
vat, jelikož ji nebaví a řádně ani neví, jak se k němu postavit. Ve strategickém rozhodo-
vání tedy může dojít k pokroku pouze tehdy, pokud k tomu najdou oba partneři spo-
lečný čas a vůli. Doposud však má obchodní partnerka nacházela způsob, jak tento čas 
využít zaměřením se na řešení operativních nebo méně přínosných problémů, místo 
strategických, které ovlivňují chod studia s mnohem větším dopadem.  
 
Strategické plánování tedy vlastně neexistovalo a důležitá rozhodnutí a nastavení vy-
cházela spíše z intuitivních, než z připravených a informovaných zdrojů. Je tedy nutné 
nejen zvýšit efektivitu času, věnovaného řízení, ale též efektivitu samotného řízení, vy-
užití informovaného plánování, zavedení pravidelných vyhodnocovacích mechanismů 
výdělečnosti, kontroly nákladů a celkové efektivity výkonnosti studia. Též by bylo 
vhodné upravit kompetence a časové náplně obou partnerů tak, aby se každý mohl 
věnovat části řízení podniku, více odpovídající jeho schopnostem, znalostem a před-
pokladům.  
 
Třetím faktorem, který se zapříčinil na neefektivitě dosavadního řízení podniku, byl 
způsob získání prostředků nutných k podnikání. Potřebné investiční prostředky byly 
získány od rodičů obou partnerů, bez stanovení jakýchkoliv nákladů na půjčený kapitál, 
v podobě úroků, nebo nároků na provizi a nebyl stanoven ani termín, do kdy mají být 
prostředky navráceny. Toto snížilo úroveň angažovanosti a navodilo pocit, že v případě 
neúspěchu podnikání nedojde ke ztrátě finančních prostředků vedení. Tohoto faktoru 
jsme si však všimnuli a víme, že musíme začít vyvíjet maximální (cílené) úsilí za rozvo-
jem podniku a využít za tímto účelem výhod plynoucích z nezatížení nákladů na kapi-
tál. 
 
Zatímco pracovní síla fitness studia je jeho silnou stránkou, tak na straně ma-
nagementu je značný potenciál pro zlepšení jeho fungování, zejména na poli rozho-
dování a zavedení procesů vedoucích k rentabilitě a ziskovosti podniku. Vlivem časo-
vého vytížení jinými aktivitami a sníženou motivací jsem dosavadně nevěnoval ma-
nagementu D&D Fitness studia dostatečné úsilí. Po vzájemné dohodě s mou obchodní 
partnerkou, kdy jsme se shodli, že pracovní záležitosti začneme častěji probírat, více 
spolupracovat a vhodněji rozdělíme pracovní odpovědnost by se tento vliv měl snížit 
a mělo by dojít k zefektivnění řízení podniku. 
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V tomto ohledu jsme se dohodli na úpravě dosavadního přístupu k řízení podniku, kdy 
bude více kontrolních, strategických, marketingových a finančních otázek spadat do 
mých pracovních odpovědností. Došlo by tedy k rozdělení náplně na analytické a plá-
novací prvky, jež budou mojí starostí a na operativní a komunikační prvky, jež budou 
v jurisdikci mé obchodní partnerky. Vzájemně se při tom o závěrech a výsledcích práce 
budeme informovat a stanovovat, jakým směrem se ubírat do budoucna. V případě 
konfliktu by možnost rozhodnout zůstala na straně mé obchodní partnerky. 

3.1.5 Finanční analýza  

Hlavní složkou, která ovlivňuje strukturu běžných provozních příjmů a nákladů D&D Fit-
ness studia, je návštěvnost zákazníků v závislosti na obsazenosti lekcí. Zákazníci též 
mohou za lekce v rámci studia přinést rozdílnou hodnotu s ohledem na typ cvičení, či 
permanentkové a akční ceny. Nejdřív tedy bude nutné věnovat se rozboru vývoje ná-
vštěvnosti, stanovení průměrné obsazenosti lekcí a průměrného přínosu na zákaznický 
vstup. Dále budou zkoumány náklady, příjmy, zisky a bod zvratu. 
 
Před započetím samotné analýzy je nutné zmínit faktory, které mohou ovlivňovat její 
jednotlivé vstupy a výstupy. D&D Fitness studio je subjekt, z právního a účetního hle-
diska odpovídající OSVČ. Není tedy k dispozici tolik údajů a možností prozkoumat fi-
nanční výkonost jako v případě větších podniků a organizací. Informace o nákladech, 
příjmech a ziscích vychází z podkladů pro daňovou evidenci (na měsíční bázi), nikoliv 
z podvojného účetnictví, jenž takovýto subjekt nemusí vést. V položkách tedy může 
být mnoho nesrovnalostí, neboť například vychází od data úhrady, nikoliv ode dne, kdy 
vznikl náklad/výnos. 
 
Jedná se též o mladý a stále se vyvíjející podnik, proto při možnosti porovnávat vý-
sledky z dat pouze 32 měsíců, navíc meziročně odlišných dle vývoje podniku v daném 
období, není možné vyvodit tak zřetelné a vypovídající závěry, jako u firmy na trhu již 
dlouho ustálené. O to spíš je toto významné vzhledem absenci podvojného účetnictví. 
Do budoucna však plánujeme k podvojnému účetnictví přistoupit a zpřesnit tak interní 
informace. Zmíním důležité přelomové body, které mohou ovlivňovat podklady a ná-
sledné statistiky. Hlouběji budou výkyvy rozebrány a komentovány v rámci konkrétních 
analýz. 
 
Rok 2017 byl především o přípravách a uvedení podniku do chodu, vykazuje tedy pře-
devším náklady a s říjnovým otevřením studia zaznamenává nárůst návštěvnosti. 
V říjnu roku 2018 se vzhledem k plánované výměně prostor studia z Národní třídy do 
Libně otevřelo druhé studio. To bylo spojeno se zvýšením celkových kapacit návštěv-
nosti, avšak i se značným nárůstem nákladů variabilních i předcházejících investičních. 
Toto přechodné fungování dvou studií skončilo v dubnu 2019.  
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Na operativní úrovni docházelo v historii D&D Fitness studia k mnoha změnám, ovliv-
ňující konkrétní stavbu a velikost nákladů, například při výměně dodavatelů rezervač-
ního systému, internetu, marketingových služeb a podobně. Nejedná se však o tak zá-
sadní změny a bude se proto při stanovení bodu zvratu počítat s průměrnými měsíč-
ními hodnotami nákladů. Pro stanovení plánu do budoucna se bude vycházet ze sou-
časného stavu a stavu před začátkem krize COVID-19.  Při vyhodnocení sezónnosti ná-
vštěvnosti studia brán v potaz vliv pěti pořádaných kampaní přes portál Slevomat.  
 
Ve statistikách je nutné zohlednit vliv zavedení a následné změny v počtu vedených 
uzavřených kurzů, jež započalo října 2018. Při kurzu totiž v praxi dojde k vybrání částky 
od klienta na lekce tři měsíce dopředu, a tak mohou příjmy jednoho měsíce vykazovat 
nepoměrné příjmy reálné návštěvnosti studia. Podobný nepoměr mezi měsíčními pří-
jmy a návštěvností lekcí způsobují i zakoupené permanentky či postupné platby za 
uplatněné vouchery společnosti Slevomat. Obdobné nesrovnalosti je na straně ná-
kladů například možné sledovat u mezd, které jsou vypláceny zpětně. V říjnu 2018 též 
došlo k ovlivnění příjmů inkasovanou částkou 37 500 Kč z prováděného školení nových 
instruktorů. 
 
Všechna použitá data a výpočty vychází z interních účetních podkladů a statistik zís-
kaných z užívaného rezervačního systému 
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Návštěvnost lekcí, obsazenost lekcí a přínos vstupu 

 
D&D Fitness studio od svého otevření v říjnu 2017 zaznamenalo více než 14 000 vstupů 
na lekce Bungee workout. V prvních čtyřech měsících se začalo o studiu, též pomocí 
portálu Slevomat, budovat povědomí. V grafu celkové návštěvnosti je možné pozoro-
vat kolísání hodnot měsíčních návštěvností. I přes propad návštěvnosti v souvislosti 
s dočasným uzavřením fitness center v rámci vládních opatření ohledně krize COVID-
19 (část března a duben 2020) dochází celkově ve vývoji k trendovému nárůstu počtů 
návštěv. Nižší hodnoty na začátku roku 2020 oproti roku 2019 je nutné sledovat v kon-
textu toho, že v období mezi říjnem 2018 a dubnem 2019 byly otevřeny dvě provo-
zovny D&D Fitness. Byly tak celkově vyšší kapacity a geograficky/dopravně mohl být 
osloven větší okruh lidí. Lze však dle toho uvažovat, že má D&D Fitness studio potenciál 
v rámci tohoto ročního období naplňovat při odpoledních časech plně kapacity lekcí.  
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Z grafů vývoje návštěvnosti za roky 2018 a 2019 můžeme dále důkladněji pozorovat 
sezónnost poptávky po Bungee workout. Tato poptávka vcelku koresponduje s po-
ptávkou po fitness všeobecně (viz kapitola 2). Údaje ze začátku roku 2018 jsou ovliv-
něny tím, jak krátce bylo tou dobou studio otevřeno. Je však spolu se začátkem roku 
2020 možné sledovat, že poptávka po cvičení je nejvyšší po Novém roce, pravděpo-
dobně vlivem novoročních předsevzetí. Vysoko se poptávka drží až do května, kdy 
spolu s letními měsíci dochází k značnému poklesu. Pokles je způsoben zřejmě obdo-
bím dovolených, které lidé často v létě mnohdy vybírají. Dalším faktorem je částečný 
přesun k venkovním sportovním aktivitám, či naopak omezení sportovních činností 
vzhledem k odrazujícím teplotám. Opětovný nárůst poptávky přichází mezi zářím a říj-
nem s mírným poklesem v období Vánočních stresů a svátků. 
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Dle takovýchto faktorů poptávky je vhodné přispět k zvýšení návštěvnosti v letních 
měsících prostřednictvím slevových akcí, zejména na permanentky s platností na letní 
období. Oproti tomu v období mezi říjnem a květnem takové akce mohou být spíše 
kontraproduktivní. Má však smysl lákat na prodej dárkových voucherů a poukazů, které 
zejména mohou oslovit jako dárek k Vánocům. 
 
U stanovení ziskovosti lekcí je důležitým faktorem obsazená kapacita lekce. Směro-
datným údajem bude průměrná obsazenost lekcí. Z hlediska zmírnění rizik je vhodné 
počítat s obsazeností všech vypsaných lekcí. Plánujeme totiž vypisovat větší množství 
lekcí, proto je nutné zvažovat, kolik z nich se neotevře. Zároveň však neotevřené lekce 
nejsou spojeny s výplatou variabilních nákladů – z tohoto hlediska je předmětná ob-
sazenost skutečně realizovaných lekcí. Roky 2017 a 2018 při tom byly spojené s mnoha 
změnami, úpravami a sbíráním zkušeností, směrodatnější je proto vycházet z hodnot 
roku 2019, kdy se již faktory spojené s vypisováním lekcí více ustálily. Průměrná obsa-
zenost vypsaných lekcí v tomto roce při tom činila 4,90 klientů a průměrná obsazenost 
otevřených lekcí 5.55 klientů. Průměry jednotlivých měsíců se neodchylují o více než 
0,5 klienta. 
 
Dle typu lekce a formy případné slevové akce může jednotlivý vstup znamenat různý 
příjem – od 160 Kč až po 400 Kč. Jednotliví zákazníci se při tom mohou objevit s touto 
hodnotou na zcela totožné lekci. Je tedy nutné z hlediska analýzy stanovit jakousi uni-
verzální hodnotu jednoho vstupu. Analýzou dat z rezervačního systému s využitím vá-
ženého průměru jsem vypočítal, že průměrný vstup, nehledě na zmíněných faktorech, 
poskytuje studiu příjem 252,64 Kč. Vycházel jsem při výpočtu z celkového počtu 
vstupů, vstupů na jednotlivé lekce a příjmů, jenž za ně byly inkasovány. Údaje vychází 
z období od října 2017 do října 2019.  
 
Složení nákladů 
 
Variabilní náklady na jednu lekci se ve všech případech skládají z platu instruktora, 
který činí 600 Kč. Tato částka byla stanovena výše než u většiny instruktorů uzavřených 
lekcí v rámci fitness odvětví, protože je spojená s instruktorovou investicí v podobě ab-
solvování školícího kurzu a získání licence. V případě nezbytnosti je možné tyto částky 
do budoucna snížit. K variabilním nákladům je však též nutné připočíst náklady na asis-
tenci u lekce. Asistenci provádí instruktor, který měl předchozí, či má následující lekci. 
K tomu dochází pouze v případě začátečnických lekcí s vysokou obsazeností. Proto je 
pro účely výpočtu plat 130 Kč na asistenci u lekce snížen na 100 Kč. V současnosti se 
tedy variabilní náklady jedné lekce rovnají 700 Kč. Lekci nemá smysl otevřít, pokud nej-
sou pokryty variabilní náklady.  Při průměrné hodnotě vstupu 253 Kč se tedy lekce musí 
zúčastnit přinejmenším 3 lidé, aby byl danou lekcí tvořen příspěvek na úhradu fixních 
nákladů a tvorbu zisku. Jelikož nechceme zbytečně rušit vypsané lekce, abychom na-
dále budovali stálou klientelu, toto je tedy počet, od kdy otevíráme lekce. 
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Nezbytnými Fixními náklady k provozu D&D Fitness studia jsou položky nájmu, záloh 
za energie, provoz rezervačního systému, poplatky za užívanou hudbu a internetové 
připojení. Tato část fixních nákladů činí 50 300 Kč měsíčně. Modifikovatelnou položkou 
jsou pravidelné náklady na online marketingové kampaně, bez kterých by stále stej-
ným způsobem bylo možné poskytovat služby stejné kvality.  
 
S provozem dále souvisejí další náklady, které nemají stálou hodnotu, ale mají z dlou-
hodobého hlediska fixní povahu. Proto byl stanoven měsíční průměr. Pro zachování 
současných zákaznických standardů je nutné měsíčně naložit 2 580 Kč pro poskytnutí 
stáčené vody, pro udržování čistoty prostor i pomůcek a pro vybavení sociálních zaří-
zení. Zvláštní položkou jsou neoprenové kalhoty, jež slouží k zmírnění tlaku při zavě-
šení v sedáku a jsou nutné kvůli opotřebení obměňovat. Současná průměrná měsíční 
hodnota tohoto nákladu vychází na 3 330 Kč a v rámci rezerv ve výpočtu bude tato 
částka při kalkulaci zachována. Tyto neoprenové kalhoty však budou nabízeny zákaz-
níkům k osobní koupi, místo vypůjčování ze zásob studia, a tak lze předpokládat 
značné snížení těchto nákladů v důsledků dvou efektů. První efekt je snížení rychlosti 
opotřebení kalhot v majetku studia, jelikož budou v lekcích častěji používány kalhoty 
zákazníků. Druhým efektem je, že náklady na koupi nových kalhot do majetku studia 
budou částečně kompenzovány marží z prodeje kalhot zákazníkům (400 Kč jsou poři-
zovací náklady a budou prodávány za 700 Kč).  
 
Současná výše fixních nákladů tedy měsíčně činí 73 300 Kč (viz rozpis níže). 
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Výčet nákladů: 
 
Variabilní: 
Plat instruktora       600 Kč/lekce 
Plat za asistenci       100 Kč/lekce 
 
Celkem variabilní       700 Kč/lekce 
 
Fixní: 
Údržba a provoz online rezervačního systému   1 209 Kč/měsíc 
Nájem         37 333 Kč/měsíc 
Zálohy za energie       11 200 Kč/měsíc 
Paušální poplatky za hudbu při lekcích    273 Kč/měsíc 
Internetové připojení      299 Kč/měsíc 
Spravování a údržba online marketingových kampaní  13 867 Kč/měsíc 
Náklady za dezinfekční, lékárenské a spotřební zboží  2 000 Kč/měsíc 
Dodání barelů vody       580 Kč/měsíc 
Obměna neoprenových kalhot pro zákazníky lekcí  3 333 Kč/měsíc 
Firemní tarify na mobilní zařízení a záložní internetové řešení 3 200 Kč/měsíc 
 
 
Celkem měsíční náklady      73 300 Kč/měsíc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbor příjmů, nákladů a zisků 
 
Rozbor těchto ukazatelů bude rozčleněn do čtyř částí – rok 2018, rok 2019, rok 2020 
před COVID-19 a rok 2020 po COVID-19. Tři měsíce v roce 2017 nejsou pro analýzu pro-
vozu studia nijak směrodatné. Rok 2020 je rozdělen na dvě části, jedna pro zhodnocení 
vývoje ve srovnání s ostatními roky a druhá k vyhodnocení změn v souvislosti se sou-
časnou koronavirovou krizí. 
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Zdroj: Účetní podklady D&D Fitness, vlastní zpracování 
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Graf 12 Měsíční obraty v roce 2020 

Graf 14 Návštěvnost lekcí v roce 2020 

Graf 13 Průměrná obsazenost lekcí v roce 2020 

Zdroj: Data rezervačního systému, vlastní zpracování 

Zdroj: Data rezervačního systému, vlastní zpracování 

Zdroj: Účetní podklady D&D Fitness, vlastní zpracování 
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Zdroj: Účetní podklady D&D Fitness, vlastní zpracování 

Zdroj: Účetní podklady D&D Fitness, vlastní zpracování 

Zdroj: Účetní podklady D&D Fitness, vlastní zpracování 

Graf 16 Struktura výdajů za rok 2019 

Graf 15 Struktura výdajů za rok 2018 

Graf 17 Struktura výdajů za rok 2020 
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Tabulka 2 Příjmy, Náklady a Zisky za rok 2019 

Tabulka 3 Příjmy, Náklady a Zisky za rok 2020 

Tabulka 1 Příjmy, Náklady a Zisky za rok 2018 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V roce 2018 se tržby vyvíjejí podobným způsobem jako návštěvnost Přímější lineární 
závislosti zabraňují tři vlivy. Nerovnoměrnost mezi dubnovým a květnovým vývojem 
způsobuje nákup permanentek, kde dojde k okamžitému nárůstu tržeb, avšak v dal-
ších měsících poté tito zákazníci chodí na lekce, aniž by přispívali k dalšímu růstu tržeb. 
Opačný vliv mají příchozí platby z uplatňovaných voucherů v rámci kampaně na por-
tálu Slevomat. V říjnu pak též hraje roli příjem ze školení nových instruktorů a otevření 
druhé provozovny. Prvních 8 měsíců zaznamenalo vcelku stabilní hladinu nákladů s vý-
jimkou února. Únor a září byly měsíce, kdy byly placeny nutné investice, nejprve s vy-
bavením prvního (část plateb byla zpožděna, kdy se čekalo na dokončení práce) a poté 
druhého studia. Nárůst hladiny nákladů na konci roku je způsoben provozem dvou stu-
dií zároveň, přičemž největší roli v růstu hraje položka nájmu a částečně též mzdy, je-
likož se konalo větší množství lekcí. Největší složkou nákladů byly nájmy (31 %) a dále 
investiční prostředky (29 %). Významnou položkou nákladů byly též mzdy, které se na 
výši podílely 16 %. Celkově byl tento rok o získávání zkušeností s podnikáním a odvět-
vím, nastavováním procesů, dalších investicích a vylepšování prostor i služeb. D&D Fit-
ness studio proto zaznamenalo tímto investičním způsobem ztrátu, jenž byla součástí 
prvotní rodinné a dále druhé rodinné půjčky, za účelem přesunu do nových prostor. 
 
Začátek roku 2019 je ve vývoji příjmů oproti návštěvám opožděn vlivem akce přes por-
tál Slevomat. Většina příjmů je tak zaznamenána až v dubnu a květnu. Od těchto mě-
síců je zároveň možné pozorovat pozvolnější pokles tržeb oproti poklesu návštěv v dů-
sledku zakupovaných permanentek. Od října je opačný efekt opět vlivem začátku akce 
přes portál Slevomat. Začátek roku vykazuje vyšší nákladovou hladinu v souvislosti 
s provozem dvou studií. Od dubna, kdy byl završen přesun do současné provozovny 
náklady klesaly a udržovaly se na relativně stabilní hladině. V prosinci pak docházelo 
ke splácení části investice. Většina nákladů byla vynaložena na placení mezd (38 %) 
a nájmu (37 %). Změna struktury nákladů byla způsobena tím, že již nebylo zapotřebí 
tolik dále investovat. Zároveň se ustálila hladina mezd, vyplácená instruktorům – 
v předcházejícím roce (2018) se má obchodní partnerka více podílela na vedení lekcí 
bezplatně. Složení z dat 2019 má proto směrodatnější nákladovou hodnotu. Rok 2019 
je obdobím, kde bylo možné (od května, kdy bylo dokončeno stěhování) začít sledovat 
sezónní chod studia v běžném provozu. Začalo být dosahováno zisků, jimiž bylo po-
stupně možné začít splácet investice. 
 
Rok 2020 navazuje trendem na nárůst příjmů s růstem nákupů permanentek a kurzů. 
Vývoj příjmů je opět zčásti opožděn vlivem příchodů plateb z portálu Slevomat. 
V únoru byl zaznamenán rapidní pokles příjmů, kdy se žádné nové kurzy neotevíraly 
a již bylo možné začít zaznamenávat vliv krize v souvislosti s COVID-19. Podobný vývoj 
je možné pozorovat i u nákladů. Došlo ke snížení nákladů (snížila se i hodnota fixních 
nákladů při odpuštění nájmu apod.) na minimum a od května se pomalu začíná studio 
vracet do chodu. Vlivem léta však bude tento návrat dále zpomalen. Zároveň vývoj 
bude též záležet na vývoj postoje společnosti a opatřeními vlády vůči COVID-19.  
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Bod zvratu 
 
V roce 2019 byla zjištěna průměrná měsíční obsazenost 5,55 lidí na lekci. Dále byl zjiš-
těn průměrný přínos jednoho vstupu zákazníka – 252,64 Kč (hodnota vstupu). K výpo-
čtu bodu zvratu je možné přistoupit třemi způsoby – zjištěním minimální průměrné 
obsazenosti lekcí při stanoveném počtu lekcí (Q) a vysledované hodnotě vstupu; zjiš-
těním minimálního počtu lekcí na vypsání při vyzkoumané průměrné obsazenosti a 
hodnotě vstupu, nebo zjištěním minimální hodnoty vstupu při průměrném vypsaném 
počtu lekcí a průměrné obsazenosti. Fixní náklady činí 73 894 Kč a variabilní 700 Kč. 
K výpočtu zkoumané veličiny při tom budeme vycházet ze vzorce: 
 

𝐵𝑍 ≡  0 = 𝐹𝑁 - 𝑄 ∗ (ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 ∗ 𝑜𝑏𝑠𝑎𝑧𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 − 𝑣𝑛) 
 
Historicky se počet vypsaných lekcí pohyboval mezi 80 a 150 lekcemi pro dané měsíce. 
Z tabulky je možné vyčíst, jaká minimální průměrná obsazenost je pro dané počty vy-
psaných lekcí zapotřebí, aby studio nevykazovalo ztrátu: 

Vzhledem k průměrné obsazenosti vypsaných lekcí v roce 2019 v hodnotě 5,55 zákaz-
níka na lekci a 120 lekcím, které byly v průměru vypisovány je možné z tabulky vyvodit, 
že se studio pohybuje jen velmi lehce nad bodem zvratu. Toto je možné potvrdit i do-
sazením těchto hodnot do zmíněného vzorce, kdy takto vypočítaná hodnota vstupu 
na bodu zvratu činí 237 Kč oproti vykazovaným 253 Kč. 
 
V roce 2020 byla průměrně (nezávisle na stavu před i po koronoaviru – toto je zřejmě 
způsobeno vysokým podílem stálých zákazníků – alespoň 50 % všech návštěv) zjiš-
těná obsazenost 6,17 zákazníka na lekci a hodnotě vstupu 253 Kč. Při této obsazenosti 
by bylo nutné otevřít dle zmíněného vzorce alespoň 86 lekcí, aby nedocházelo ke ztrá-
tám.  
 
Studio se tedy pohybuje jen mírně nad bodem zvratu. Zvýšení ziskovosti studia z po-
řádání lekcí Bungee workout je tedy možné docílit buď zaměřením se na zvýšení ob-
sazenosti lekcí, zvýšením počtu vypsaných (a otevřených) lekcí, zvýšením cenové hla-
diny (a tím pádem i průměrné hodnoty vstupu), snížením nákladů, nebo kombinací 
těchto faktorů. 

Tabulka 4 Bod zvratu (obsazenost) v závislosti na počtu vypsaných lekcí; vlastní výpočet
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3.1.6 Marketingový mix 

Produkt (Product): Produktem D&D Fitness studia je vedení lekcí různých cvičení, 
zejména Bungee workout v různých jeho podobách. Studio nefunguje na bázi volných 
vstupů, jako například některé posilovny. Místo toho jsou vypisovány v online rezervač-
ním systému lekce, na které je nejdříve nutné se přihlásit. Všechna cvičení probíhají 
pod vedením instruktorů, kteří cviky klienty učí a dbají na to, aby byly prováděny 
správně. Lekce jsou vypisované v celém týdnu, přičemž hlavními nejvytíženějšími časy 
jsou odpolední hodiny až do večera, kdy má většina potenciálních zákazníků po pra-
covní době. Rozvrh lekcí je několikrát do roka přestavován. K tomu dochází z organi-
začních důvodů a k přizpůsobení se časovým kapacitám instruktorů a též k optimali-
zaci plánu k přilákání co největšího množství zákazníků (dle sezónnosti poptávky i v 
rámci nových poznatků o zákaznických preferencích všeobecně). Na obrázku je ukázka 
rozvrhu ke konci dubna 2019. 

Bungee Workout je původním a nejčastěji cvičeným typem lekce. V průběhu Bungee 
Workout se klienti postupně učí různé cviky a následně je souvisle navazují do instruk-
torem vymyšlené choreografie k některé populární písni. Dle úrovně obtížnosti cviků, 
zkušenosti a zdatnosti klientů se Bungee Workout dále dělí na lekce Bungee Easy, 
lekce začátečnické, pro pokročilé a takzvaný Level 3. Všichni zákazníci jsou začínají na 
úrovni začátečnické, protože dosud nemají zkušenosti s pohyby na laně. Dle rychlosti, 
s jakou si základní cviky osvojí, mohou postoupit do vyšší kategorie, kde se provádějí 
cviky komplikovanější. O tomto postupu jsou informováni a v klientském rezervačním 
systému je jim umožněno se na lekce vyšší úrovně hlásit.  

Obrázek 3 Ukázka rozvrhu lekcí D&D Fitness studia, platného od 29. 4. 2019 

Zdroj: Interní materiály D&D Fitness studia 
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Speciálním případem jsou lekce Bungee Easy. Jedná se svým způsobem o kategorii na 
úrovni začátečnické a může se do ní přihlásit kdokoliv. Lekce jsou vedeny v pomalejším 
tempu, a tak jsou vhodné zejména pro zákazníky s různým pohybovým omezením, pro 
starší, pro lidi, nezvyklé se jakkoliv sportovně angažovat, či s větší vahou. 
 
Nedávno vzniklou alternativou k tomuto úrovňovému systému jsou nyní kurzy Bungee 
Workout, ve kterých se nepřihlásí klient na jednu konkrétní lekci v rozvrhu, nýbrž na 10 
lekcí probíhajících vždy ve stejný čas v týdnu. Tímto způsobem se kurzu účastní stále 
stejná skupina lidí, která společně prochází novými cviky, čímž celá zůstává na stejné 
úrovni a není v ní tak dále zapotřebí rozlišovat mezi začátečníky a pokročilými. 
 
Bungee Fit je určeno pro ty, kteří chtějí opravdovou fyzickou zátěž, spálit co nejvíce 
kalorií či řádně posílit svalstvo. Tyto lekce probíhají ve velmi vysokém tempu a jednot-
livé cviky jsou na sebe řetězeny v sestavách opakování. K udržení rytmu je využívána 
dynamická hudba. 
 
Oproti tomu Bungee Rehab jsou lekce vedené fyzioterapeutem a důraz je kladen 
místo tempa na co nejdůkladnější a nejsprávnější provádění jednotlivých cviků. Klienti 
se zaměřují na vnímání svého těla a mohou tímto způsobem zlepšit některá svalová 
fyzická omezení. V rámci Bungee Rehab je kapacita omezena na 5 klientů, jelikož jsou 
lekce vedeny s individuálnějším přístupem. Díky tomu je možno se lépe přizpůsobit 
pohybovým potřebám klientů a důkladněji se zaměřit na zlepšení jejich zdravotní fy-
zické kondice. 
 
Lekce Bungee Family jsou organizovány se zábavným programem, který provozová-
ním různých her s využitím cviků na bungee laně může přispět k upevňování vztahu 
mezi rodičem/rodiči a dítětem/dětmi. 
 
Přímo pro děti (především do 15 let) je určeno Bungee Kids, kde kromě her s využitím 
cviků na bungee laně pro zpestření, jsou lekce obohaceny i zvláštními cviky, které po-
máhají se správným vývojem a formováním těla. Zejména v současnosti, kdy u dětí 
mají před pohybem často přednost jiné aktivity, je důležité posilovat střed těla a pro-
vozovat kompenzační cvičení. 
 
Všechny lekce, kromě Bungee Rehab, jenž je omezeno pro pět cvičících, mají kapacitu 
10 lidí. Lekce Bungee workout mají potenciál tvořit poměrně stabilní klientelu. Alespoň 
5x na lekci přišlo 20 % ze všech zákazníků. Podílu lekcí i tvorbě tržeb při tom zcela jasně 
dominuje (více než 80 %) Bungee Workout. Na druhém místě je pak Bungee Rehab. 
 
  



 

 63 

Specifickým produktem, který není cílený na poptávku po cvičení, ale spíše na po-
ptávku po předcvičování, či podnikání je možnost stát se instruktorem Bungee wor-
kout, nebo fitness centrem obsahujícím toto cvičení. Tento produkt má veliký rozvo-
jový potenciál, jelikož je možné cílit na geografické lokace celé České republiky, oproti 
zákaznické poptávce na cvičení v Praze. Na produktech není v současné době důvod 
cokoliv měnit. 
  
Cena (Price): Cena je nástrojem, jehož potenciál D&D Fitness studio od svého počátku 
plně nevyužilo a důležitost tohoto prvku, ve snaze co nejdříve lekce spustit, podcenilo. 
Cena lekcí byla zvolena spíše instinktivně s přihlédnutím k cenám substitutů a k oče-
kávaným nákladům – zejména nájmu. Je tedy předmětné cenové nastavení blíže pro-
zkoumat v rámci scénářů budoucího vývoje. 
 
Vzhledem k tomu, že i obchodní myšlenka thajské autorky cvičení je koncipována na 
určité exkluzivitě cvičení, což ovlivňuje i investiční náklady, mělo by toto být nějak re-
flektováno i v cenách D&D Fitness studia. Dále by se mělo zohlednit, že povahou cvi-
čení je, vzhledem k bezpečnostním opatřením, vždy nízká kapacita lekcí vůči požadav-
kům na velikost pronajímaných prostor. Při úrovni nákladů a při maximální kapacitě 10 
lidí na lekci tedy i z dlouhodobého ideálního scénáře, kdy by všechny vypsané lekce 
byly naplněny, je možnost generovat zisk značně omezena při nízké ceně lekce za 
osobu. Konečně cenu je možné vždy snížit prostřednictvím slevových akcí, věrnostních 
programů či skupinových slev.  
 
Upravit za provozu cenu směrem dolů ať trvale nebo zmiňovanými nástroji bude z po-
hledu zákazníka vždy vítaným krokem a je možné dosáhnout stejného stavu, jako by 
tato nízká cena byla nastavena od počátku, avšak s pozitivním psychologickým vnímá-
ním. Posouvat cenu opačným směrem o vysoká procenta původní ceny, je kompliko-
vanější. Obhájit takovýto postup stávajícím zákazníkům může být náročné a může do-
jít ke ztrátě klientely, obzvlášť pokud si původní nastavenou cenou studio vybudovalo 
typické návštěvníky, kteří si ani nemohou řádově vyšší cenu potenciálně dovolit. K při-
lákání nových zákazníků by pak bylo nutné vynaložit další náklady na marketing v sou-
vislosti se změnou positioningu studia. Menší zdražení v rámci intervalů však může být 
spíš přijato. 
 
Nyní se studio nachází v situaci, kdy je z hlediska budoucí ziskovosti nutné zvážit zdra-
žení poskytovaných služeb. Součástí kultury D&D Fitness studia je vytváření přátel-
ských vazeb se svými zákazníky a studio si díky tomu již vybudovalo jádro věrných zá-
kazníků. Při nutnosti zvýšit ceny by tak bylo jediným možným řešením těmto klientům 
vysvětlit, že je dané zdražení pro zachování studia nezbytné. Takovýmto způsobem by 
i v případě nepřijetí nové ceny mohl u klientů zůstat pozitivní vztah ke značce D&D Fit-
ness a nemusela by být poskvrněna její dobrá pověst (mimo interakce se zákazníky 
přímo sledovatelná například též na Facebooku – kde ze 43 recenzí získalo studio hod-
nocení 5 z 5)  
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V současnosti studio nabízí tyto produkty za tyto ceny: 
Jeden vstup na lekci: 
Bungee Workout, Bungee Fit, Bungee Easy     300 Kč 
Bungee Rehab         400 Kč 
Bungee Kids          270 Kč 
Bungee Family (1 dítě a jeden dospělý)      550 Kč 
Antigravity jóga         300 Kč 
 
Všechny lekce trvají 60 minut 
 
Soukromé lekce: 
Jakákoliv lekce Bungee, vstup pro 1 až 10 osob (60 minut)   2 500 Kč 
 
Permanentky: 
Jedná se o násobné počty vstupů na lekci pro 1 osobu nepřenosně 
 
Bungee Workout, Bungee Fit, Bungee Easy    5 vstupů  1 350 Kč 
Bungee Workout, Bungee Fit, Bungee Easy  10 vstupů  2 500 Kč 
 
Jeden vstup je u této permanentky možné „předat“ známému, který přijde spolu s cvi-
čícím. Tímto způsobem je možné přes stálé klienty přilákat nové zákazníky z řad jejich 
přátel, kteří tímto způsobem realizují důležitou první zkušenost s pro ně novým typem 
pohybové aktivity. (benefit vlivu známé osoby) 
 
Bungee Rehab       5 vstupů   1 800 Kč 
Bungee Rehab     10 vstupů   3 500 Kč 
 
Platnost permanentek na 5 vstupů vyprší po třech měsících, platnost permanentek na 
10 vstupů vyprší po šesti měsících. V případě vážných onemocnění nebo úrazů je 
možné platnost individuálně prodloužit. 
 
Kurzy: 
Na jakékoliv lekce Bungee jsou otevírány kurzy o deseti lekcích za 2 800 Kč (kromě Bun-
gee Rehab). Kurzy oproti navštěvování běžně vypsaných lekcí samostatně, či přes per-
manentku mají pro nadšené cvičence několik výhod. Lekce kurzu se konají vždy v kon-
krétním dnu a čase v týdnu. Zákazníci tak mohou dopředu s tímto časem počítat a vědí, 
že jim jejich preferovaný čas lekce neunikne vytížením kapacity lekce. Na konkrétní 
kurz chodí stejná skupina lidí, a tak mezi sebou klienti mohou vytvářet užší vazby a mít 
potěšení ze sociálních interakcí. Zároveň klienti postupují cviky stejným tempem a in-
struktor může navázat v lekci tam, kde minule skončil. Kromě toho není nutné plýtvat 
čas lekce obecnými bezpečnostními a organizačními informacemi, tudíž klienti kurzů 
stráví více čistého času cvičením a rychleji se v něm zdokonalují. 
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Vouchery: 
Jakoukoliv ze zmíněných služeb je možné za stejnou cenu zakoupit jako dárkový vou-
cher, do kterého lze doplnit i vlastní text. Zákazník si vybere, zda chce voucher nechat 
vytisknout na tvrdý papír a převzít na recepci, nebo jej chce zaslat elektronicky. 
 
Storno poplatky: 
Vzhledem k nutnosti rezervovat si místo v konkrétní lekci předem a také s ohledem na 
omezení kapacit lekcí je při zrušení rezervace v určitém čase do jejich začátku či v pří-
padě nedostavení se na ně zaveden storno poplatek. Slouží jako kompenzace ztráty, 
která je nedodrženou rezervací způsobena. V případě, že se za zrušený vstup najde 
včas náhradník či nový/jiný klient, není poplatek původnímu zájemci, co zrušil rezer-
vaci účtován. 
 
Zrušení 6 hodin před začátkem lekce      20 % ceny lekce 
Zrušení 3 hodiny před začátkem lekce      50 % ceny lekce 
Zrušení 1 hodinu před začátkem lekce    100 % ceny lekce 
 
Zákazníci mohou lekce uhradit přímo před lekcí ve studiu hotově, volnočasovými pou-
kázkami a kartami Sodexo a Edenred, nebo platební kartou. K dálkovým platbám je 
možno využít bankovní převod a platby kartou. Zákazníci tak nejsou ve formách platby 
nijak omezováni a mohou si zvolit pro ně nejpohodlnější způsob. Akceptace zaměst-
naneckých benefitních poukázek je oboustrannou výhodou – klient může být ochot-
nější cenu za lekci zaplatit pod psychologickým dojmem, že neutrácí své vlastní fi-
nanční prostředky. Pro studio se tím zase rozšiřuje klientela.  Platební nevýhodou 
oproti masovějším cvičením a fitness je nemožnost uplatnit zde populární cvičební 
Multisport kartu. Dle vydavatele tato karta může být totiž využívána pouze na cvičení 
v hodnotě 100 Kč (bez možnosti doplácet zbytek části na místě), což se neshoduje 
s cenami žádných aktuálně vypisovaných lekcí D&D Fitness studio. 
 
 
Propagace (Promotion): D&D Fitness studio je malý podnik, jehož finanční výkonnost 
nedovoluje pravidelně investovat do propagace tak, jako mohou rozsáhlé fitness ře-
tězce. Nicméně i tak probíhá propagace prostřednictvím různých kanálů. Jediná pravi-
delně placená forma propagace probíhá v online prostředí, konkrétně na obsahové 
a vyhledávací síti, za využití služeb marketingové agentury. Využití agentury má vý-
hodu v užívání její odbornosti a zkušeností a zároveň jsou vytvářeny elektronické pro-
pagační materiály. V rámci snížení nákladů je toto však možné tuto formu propagace 
vykonávat v rámci D&D Fitness studia samostatně. 
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Cílem online kampaně je zvyšovat povědomí o Bungee workout pomocí vytvořených 
bannerů na stránkách, souvisejících s tématikami sportu a zdravého životního stylu. 
Touto formou jsou též komunikovány i relevantní nabídky, vhodné v závislosti na ob-
dobí – v předvánočním čase jsou například propagovány dárkové vouchery. Kromě 
toho jsou pro vyhledávací výrazy, související se sportem, fitness a bungee workout, 
draženy přední pozice výsledků. Kampaň běžela od října 2018 do března 2020, kdy byla 
zatím vzhledem k pandemické situaci pozastavena. Cílem bylo v daném rozpočtu 
oslovit co největší množství lidí. V průběhu byly pozměňovány parametry pro maxi-
malizaci efektivity. Průměrně při tom bylo osloveno (proklik na stránku prostřednictvím 
kampaně) 1500 lidí měsíčně. Při případném obnovení bude kampaň pozměněna, jeli-
kož v rámci vyhledávací sítě byly zejména draženy pozice pro pojmy „bungee workout“ 
a podobné, kde by D&D studio nacházelo přední pozice i bez placené propagace. 
 
Tato forma propagace byla zapotřebí k zvýšení povědomí o Bungee workout a D&D 
Fitness studia. Je však zároveň při ceně okolo 13 000 Kč měsíčně velmi nákladná. Bylo 
prospěšné takto se dostávat do vědomí potenciálních zákazníků, nyní však může být 
vhodnější snížit náklady.  
 
Jako propagaci formou podpory prodeje lze chápat též sezónní akce v podobě zlevně-
ných vstupů a permanentek, umístěných na slevovém a zážitkovém portálu Slevomat. 
Portál je známý a již v srpnu 2017, kdy začalo být relevantní studio propagovat, měl 
denní návštěvnost mezi dvěma až třemi sty tisíci lidí (Marek, 2017). Slevomat podpo-
ruje probíhající akce též prostřednictvím vlastního newsletteru a Facebookových strá-
nek, přičemž dle uváděných informací pro partnery může dosah prvního kanálu být až 
dva a půl milionu lidí a dosah na Facebooku 400 tisíc lidí. Právě zejména ve fázi po ote-
vření studia hrál Slevomat důležitou roli v propagaci formou podpory prodeje.  
 
Studio bylo otevřeno v říjnu 2017, kdy lekce navštívilo pouze sedm lidí. Se spuštěním 
akce na Slevomatu v listopadu se počet návštěvníků zvýšil na 156. Tato čísla poté dále 
rostla, konkrétní čísla jsou k nalezení v rozboru návštěvnosti (v rámci kapitoly 3.1.5). 
Kampaň navíc dle statistik zaujalo 24 507 lidí, aniž by bylo nutné vynaložit jakýkoliv 
finanční výdaj. V rámci spolupráce s portálem Slevomat se v roce 2018 využila placená 
propagace v periodiku Metro a v bannerech vozů metra. S rozšířením povědomí o Bun-
gee workout a D&D Fitness studiu využití Slevomatu přestává fungovat jako efektivní 
podpora prodeje a stává se spíše nástrojem šířícím povědomí. To je způsobeno níz-
kými kapacitami lekcí, kdy jsou nejvytíženější časy obvykle běžně naplněny návštěv-
ností, jíž by bylo dosaženo i bez této formy podpory prodeje.  
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Snížené příjmy z akce přes Slevomat (kdy je zapotřebí nejen slevit vstupy, ale dalších 
30 % vstupného je ztraceno jako provize tohoto portálu) se pak stávají ziskově kon-
traproduktivní, neboť je u zlevněných vstupů též zájem především o místa v lekcích, 
které by byly zaplněny i za plnou cenu. Těchto akcí by mělo proto být používáno pře-
devším v měsících se slabší sezónní návštěvností. K využití na časy pro nevytížené 
lekce toto však zatím nemůže být řádně využíváno. Při koupi voucheru totiž není tech-
nicky možné omezit čas, na který by měl být uplatněn. Omezení by tedy mohlo být 
pouze formou upozornění. To ovšem mnoho klientů nepřečte, či zapomene a hlásilo 
by se dále na jakékoliv časy vlastní volby. Při platbě na místě by se na toto přišlo až 
těsně před lekcí a studio by tak mělo buď snížený příjem, či by vytvářelo negativní zá-
kaznické zkušenosti. Jako forma propagace bylo využití portálu Slevomat velmi účinné, 
a i jako remarketing pro cenově citlivější klienty může být nadále využíváno. 
 
Komunikace se zákazníky probíhá dále přes sociální sítě – Instagram, se zásahem 
1 500 sledujících a Facebook s více než 2 200 sledujícími. Zde jsou místy pořádány sou-
těže, podávány informace o studiu, o cvičení o změnách rozvrhu a dalších novinkách. 
Pořádané soutěže mají tématiku Bungee workout a pomáhají zvyšovat povědomí 
a dosah online komunikace studia, prostřednictvím sdílení a šíření pomocí algoritmů, 
zaměřených na „like“ popularitu. Výherci získávají slevy na cvičení, a tak v době nevytí-
ženosti kapacit lekcí soutěže slouží i jako podpora prodeje. Sociální sítě spravuje D&D 
Fitness studio samo a jedná se o nezbytný zdroj komunikace. 
 
S propagací Bungee workout do určité míry pomáhají samotní klienti. Na konci každé 
lekce se totiž natáčí video, které se poté klientům zašle. Cvičení je pohybově a vizuální 
atraktivní a jakožto neobvyklou aktivitou se klienti rádi (nejen) na svých sociálních sí-
tích videem pochlubí, a tak se Bungee workout může uchytit i mezi jejich známými. 
Toto častěji platí u nových zákazníků. Takovéto přestavení však nemusí být dostačující 
a k přesvědčení k reálné návštěvě studia dále může být vyžadováno další „popostr-
čení“.  
 
Stěžejním bodem online komunikace jsou webové stránky bungeeworkout.cz, kde se 
klienti mohou dozvědět vše potřebné o cvičení, o lekcích, o instruktorech, o studiu, 
a především je nutné se pro rezervaci lekcí zde registrovat. Tímto způsobem je na 
všechny klienty též získán e-mailový kontakt, který je možné – po udělení souhlasu 
– využít k přímé formě komunikace a k zasílání newsletteru. 
 
V offline světe jsou hlavní a neustálou formou komunikace se zákazníky interakce 
přímo ve studiu. Novinky a jiné informace se zde mohou klienti dozvědět na recepci 
nebo přímo od instruktorů, případně je zjistit z nástěnek.  
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V minulosti byly též rozdávány ve školách a nechávány v recepcích kancelářských bu-
dov v okolí studia informační letáky o existenci a poloze studia, o Bungee workout 
a jeho výhodách. Tento způsob propagace se však oproti ostatním nástrojům 
(zejména online) projevil jako zcela neefektivní, a proto již není využíván. 
 
D&D Fitness studio je příležitostně propagováno masmédii, díky pozornosti, jež Bun-
gee workout dokáže přitáhnout. Od října 2017 byl Bungee workout D&D Fitness studia 
prezentován v televizi (na kanálech Nova, Česká televize, Prima) v pořadech jako Sama 
doma, Gejzír, Sportstar magazín a dalších. Tuto formu propagace lze vyhodnotit jako 
velmi účinnou a s bezprostředním efektem – okamžitě se přihlásil značný počet no-
vých zájemců o cvičení nebo alespoň o bližší informace. Dle marketingového AIDA mo-
delu lze říct, že televizní propagace patří k prospěšným. 
 
Bungee workout nechyběl ani ve vysílání Českého rozhlasu a veřejnost se o něm mohla 
dozvědět i z tisku v rámci různých článků a rozhovorů, vydaných v časopisech Aha pro 
ženy, Dieta, Blesk pro ženy, Kondice a Elle. Kromě toho tyto subjekty zveřejnily získané 
informace i na svých webových stránkách. 
 
Jako podpora prodeje, budování bližších vztahů se zákazníky a získávání jejich loajality 
jsou v prostorách studia několikrát ročně pořádány různé události. Tyto “eventy“ spo-
jují tématiku období (Vánoce, Velikonoce, Halloween – výzdoba studia, kostýmy), té-
matiku zdravé a energeticky hodnotné výživy (k dispozici je vlastnoručně vytvořené 
občerstvení) s tématikou Bungee workout. Účastníci kurzů předvádějí mezi sebou na-
učené sestavy a instruktoři secvičí též jednu vlastní, u klientů je tak vzbuzena zdravá 
soutěživost a jsou motivováni se učit s ještě větším úsilím. Celkově tyto akce sbližují 
zákazníky mezi sebou i instruktory a dochází tak k upevňování struktury vztahů kolem 
D&D Fitness studia a budování nadšené a věrné klientely. 
 
Přímá komunikace k zákazníkům (tedy vyjma článků, rozhovorů a reportáží v médiích, 
kdy styl komunikace ovlivňuje příslušné médium) probíhá v přátelském duchu a snaží 
se navodit důvěrnou atmosféru. Instruktoři začínají své lekce s novými zákazníky do-
tazem, zda by někomu vadilo tykání. Tento neformální přístup v komunikaci je v pří-
padě sportovních aktivit ve společnosti často využívaný/zavedený a tolerovaný. Ko-
munikace je tak jednotná a konzistentní. 
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Mezi nástroje, které je vždy vhodné k propagaci a zvyšování zisků využít patří sociální 
sítě D&D Fitness studia, které je možné využít k remarketingu sledujících, bez jakých-
koliv finančních nákladů. Toto médium je možné využít též k pořádání soutěží na pod-
poru prodeje. Neméně významnou složkou je přímá komunikace se zákazníky ve stu-
diu, kde jsou sdíleny novinky, zjišťovány preference a několikrát do roka utužovány 
vztahy se zákazníky pořádanými společenskými akcemi. Kontakt se zákazníky a zasí-
lání videí, pořizovaných na konci lekce pomáhá k propagaci prostřednictvím „word of 
mouth“. Efektivními nástroji jsou též reportáže v médiích, které unikátnost cvičení Bun-
gee workout vábí. Nástrojem k rozšíření povědomí a podpoře prodeje v sezónně nej-
slabších obdobích návštěvnosti je portál Slevomat. Nástroj, který je dlouhodobě uží-
ván k postupnému budování stálejší klientely je online kampaň ve vyhledávací a ob-
sahové síti – při znovuzavedení však bude muset dojít k její modifikaci. Při potřebě 
nižších nákladů je ovšem možné tento nástroj vypustit. Jako nejméně efektivní se pro-
jevilo využívání tištěných letáků. 
 
Místo (Place): Všechny nabízené služby se poskytují v prostorách D&D Fitness studia 
v pražské Libni. Kromě klientů, kteří poblíž bydlí nebo pracují, je studio díky propraco-
vanému systému pražské integrované dopravy přístupné velkému množství dalších. 
Prostory se nachází v blízkosti metra B, v pěší vzdálenosti od stanice Invalidovna (cca 
5 minut) a stanice Palmovka (cca 8 minut). V podobné vzdálenosti je studio situováno 
též od tramvajových zastávek linek 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 24, 25 a od 
autobusového nádraží na Palmovce. Dostupnost autem je ovšem horší, neboť parko-
vacích míst v okolí nebývá mnoho a samotné parkování je zpoplatněné v rámci takzva-
ných fialových zón, což může některé klienty od tohoto způsobu dopravy odradit. 

 

Obrázek 4 Poloha D&D Fitness studia 
Zdroj: Mapy Google 
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Prostory D&D Fitness studia se nacházejí v areálu, kde působí další firmy a jsou zde též 
kanceláře. Na zákazníka tím D&D fitness studio nemusí zapůsobit tak silně, jako kdyby 
mělo samostatnou budovu, která by byla vymalovaná autentickými barvami a opat-
řená př. venkovní světelnou reklamou – logem značky.  
 
Nevýhodou umístění v rámci většího areálu je též omezená možnost externího zna-
čení. Cestu do prostor studia od vstupu do areálu provází několik cedulí s logem D&D 
a šipkou pro navigaci. Někteří klienti, zřejmě se zhoršenou orientací, při první návštěvě 
však přesto mají problém prostory snadno najít, což může vytvořit negativní zákaznic-
kou zkušenost (zejména, když se v důsledku hledání studia dostaví na lekci opožděně). 
Další značení v areálu, jenž je sdílen s dalšími podniky, však není možné. Vnitřní pro-
story studia jsou zrekonstruované, nově vymalované, uklizené a čisté, proto navozují 
prostředí profesionality. Na stěnách a nástěnkách je možné najít loga D&D i Bungee 
workout. 
 
Lidé (People): D&D Fitness studio jakožto subjekt, kde se v jednom časovém úseku 
koná jediná lekce pro maximálně deset lidí, nevyžaduje mnoho pracovníků. Kontakt se 
zákazníky obstarává přímo instruktor lekce, případně asistující instruktor. Instruktor 
především nasměruje klienta do šatny, seznámí jej se strukturou lekce, formou platby 
za ni, zajistí její uskutečnění či ověření předem provedené platby, a podobné organi-
zační záležitosti, případně odpovídá na možné dotazy. To se obvykle děje pouze v krát-
kém časovém horizontu před začátkem lekce. Ve zbylém čase tento personál připra-
vuje lekci. Instruktoři jsou mladí, energičtí a přátelští, při tom každý s minimálně dese-
tiletou praxí ve sportovním odvětví, a tak se velmi hodí k roli navázat s klienty bližší 
vztah spolu s poskytováním profesionálních služeb na míru zákaznickým potřebám 
a očekáváním. Na recepci je nejčastěji má obchodní partnerka, která obstarává telefo-
nickou a e-mailovou komunikaci se zákazníky a přidává příspěvky na sociální sítě.  
 
Procesy (Process): Zákazník na cestě k využití nabízených služeb musí navštívit we-
bové stránky studia. Z webových stránek je dalším krokem registrace či přihlášení se 
v online rezervačním systému a výběr z nabízených lekcí. Toto jsou kroky, které mohou 
některé zákazníky odradit, avšak jsou nezbytné, aby na lekcích nebyli přihlášeni lidé, 
kteří se pak na ni nedostaví a způsobí tak studiu ztrátu. „Odrazující faktory“ snižuje pře-
hlednost a jednoduchost práce na webových stránkách a v online rezervačním sys-
tému. Po vytvoření registrace je navíc možné zůstat na příslušném zařízení trvale při-
hlášen. Pozitivní pro zákazníky je také více možností pro výběr způsobu platby. Zvole-
nou službu je možné zaplatit ihned platební kartou, zasláním peněz bankovním pře-
vodem, či platební kartou, hotovostí nebo poukazy Sodexo a Edenred přímo ve studiu 
před lekcí. V čase konání lekce se klienti dostaví do studia na recepci, kde, pokud tak 
již neučinili dříve, zaplatí lekci, nebo je jim odečten vstup z permanentky, a jdou se pře-
vléknout do šaten. Následuje samotná lekce, kde si pozornost zákazníků převezme in-
struktor. Po lekci se klienti mohou jít osprchovat a po převlečení v šatnách proces vy-
užití služby končí. 
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Materiální prostředí (Physical evidence):  
Zákazníkovo vnímání a utváření si asociací se značkou D&D též silně ovlivňuje charak-
teristická dominanta cvičebního sálu v podobě zavěšených bungee lan. Zákazníkovo 
cítění v souladu s komunikací a kulturou zdravého životního stylu a ekologické zodpo-
vědnosti, provázející značku D&D, upevňuje při příchodu do studia pohled na elegantní 
recepci, vytvořenou z použitých transportních palet. Na profesionalitě studia přidává 
volba sportovního oblečení celého personálu. 
  
Negativním prvkem prostředí může pro některé zákazníky být oddělení šaten a sprch 
od vnitřních prostor studia, jejich umístění v nižším patře budovy a jejich sdílení s kli-
enty kickboxové tělocvičny, která je provozována dalším z nájemníků stejné budovy. 
Takovéto oddělení může snižovat dojem ze síly značky a pocit z jednotného poskyto-
vání integrovaných služeb pouze D&D Fitness centrem, avšak obvykle je tato možnost 
přebita pozitivními zkušenostmi z lekce. Z důvodu prostorových kapacit a značného 
snížení nákladů je však toto řešení šaten a sprch v současné době nezbytné. 
 
Podněty a závěry plynoucí z popsaného marketingového mixu: 
Optimalizace rozvrhů lekcí – dalším sledováním sezónního chování nákupů, sbíráním 
a vyhodnocováním preferencí stálých zákazníků je možné sestavovat rozvrh tak, aby 
se lekce konaly v časy, kdy bude co nejvíce naplněna kapacita. Zároveň bude možné 
odhadovat, kolik lekcí má v jaké části roku smysl otevřít. 
 
Cvičení má dobré recenze – zákazníci jsou se službou značně spokojení. Tomu zároveň 
dopomáhá vhodný personál. 
 
Cena vzhledem ke kapacitě lekcí může být nastaveno nízko na to, aby byl efektivní 
prostor pro tvorbu zisku. 
 
Hlavní formy komunikace se zákazníky jsou prostřednictvím webových stránek, sociál-
ních sítí, interakcí v provozovně, e-mailem. Důležitým propagačním prvkem při tom je 
šíření povědomí formou word of mouth a příležitostným přilákáním zájmu médií. Toto 
vše netvoří studiu žádné další náklady. V případě zájmu snížit nadále náklady je možné 
začít propagovat studio online samostatně v rámci obsahové a vyhledávací sítě Goo-
gle. Způsob komunikace přispívá k tvoření přátelských vztahů se zákazníky a měl by 
tedy být zachován. 
 
Využívání propagace přes portál Slevomat sice přispívá k zvyšování povědomí o Bun-
gee workout a návštěvnosti lekcí, avšak vstupy přes toto médium generují studiu 
značně menší tržby. Zákazníci z tohoto portálu by proto neměly snižovat příjmy u ob-
sazených lekcí, ale využívány k zvýšení obsazenosti v případech, kdy je nižší. 
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Ke zlepšení prvního dojmu z kontaktu se značkou D&D u zákazníků, kteří mají sníženou 
prostorovou orientaci, nebo jsou více citliví na vizuální prvky by přispělo černozelené 
(barvy studia a webových stránek) značení areálu. Podobným způsobem by k zákaz-
nické zkušenosti zlepšovala přítomnost vlastních, nesdílených sprch a šaten přímo 
v prostorách studia. Toto však není vzhledem k podmínkám pronájmu prostor možné. 
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3.2 Analýza vnějšího prostředí 

3.2.1 Analýza zákazníka 

Potenciál trhu cvičení Bungee workout se odvíjí od cvičící části populace, popsané na 
grafu 1 a bližší informace jsou zpracovávány v kapitole 2. 
K poznání zákazníků D&D Fitness studia jsou dostupné tři zdroje informací. První ná-
hled poskytuje vyhodnocení návštěvnosti webových stránek D&D Fitness studia dle 
pohlaví. Návštěvnost byla měsíčně sledována za 18 období od října 2018 do března 
2020. V datech hraje roli vstup uživatelů, u nichž pohlaví nebylo zjistitelné. Tato ne-
známá část uživatelů se obvykle pohybovala okolo jedné třetiny návštěv. Výrazně větší 
podíl neznámých uživatelů se objevil pouze ve 4 měsících – tato data proto nejsou 
brána v poraz pro možné zkreslení. V ostatních 14 případech byl poměr žen a mužů 
stabilní, přičemž 70 % známých návštěvníků byly ženy a 30 % muži. 
 
Podrobnější náhled na zákazníky D&D Fitness centra poskytuje vyhodnocení kampaní, 
které probíhaly přes portál Slevomat. Je však nutné ponechat na mysli, že tento zdroj 
zákazníků může mít svá specifika – například může dodávat informace spíše o cenově 
citlivější části zákazníků. Data vycházejí ze srovnání výsledků a vývoje 5 uskutečněných 
kampaní – podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019 a podzim 2019. Z tohoto 
zdroje jsou k dispozici přesnější údaje a je zde možné oproti webovým stránkám sle-
dovat složení uskutečněných nákupů.  
 
Nabídku vždy tvořila především možnost koupě 1 vstupu, dále 3 vstupů, 5 vstupů a 10 
vstupů. Všechny vouchery pro 1 a 3 vstupy při tom byly vyprodány již ze začátku akce. 
5 vstupové vouchery byly s výjimkou jedné kampaně též vyprodány a 10 vstupové vou-
chery se prodávaly mezi 20 % a 60 % nabídky. Průměrně se prodalo 730 voucherů a ná-
vštěvnost v průběhu kampaní průměrně činila 21 600 zákazníků. O Bungee workout 
tedy byl jeven značný zájem. O kvalitě služby a zákaznické spokojenosti pak dále vy-
povídají recenze, kde studio získalo skóre 4,6 z 5 (656 recenzí) a 98 % zákazníků by náš 
podnik doporučilo). 
 
Okolo 90 % zákazníků pochází z Prahy, mezi 2,5 % a 5 % zákazníků pak ze středočes-
kého kraje. Je zajímavé, že postupně s každou zavedenou kampaní podíl Pražanů po-
zvolna klesá na úkor lidí ze zbytku České republiky (mimo Prahu a středočeský kraj). 
Podíl těchto zákazníků vzrostl ze 3 % na podzim 2017 na 8 % na podzim 2019. Bungee 
workout tedy přilákává (přinejmenším příležitostně) postupně větší množství zákaz-
níků, jenž jsou ochotni za tímto cvičením cestovat větší dálku (klienti v provozovně 
často říkají, že si za Bungee workout udělali výlet). Lze uvažovat, že je potenciál rozšířit 
Bungee workout do dalších krajských měst České republiky a oslovit tak i vzdálenostně 
citlivější klienty. 
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Většinu nákupů byly uskutečněna ženami. Podíl žen se však pravidelně snižuje na úkor 
mužů a části neidentifikovaných klientů. Z původních 85 % žen a 10 % mužů na jaře 
2017 se poměr nakupujících zvolnil na 77 % žen a 15 % mužů k podzimu 2019. Zastou-
pení ženských klientek je však nadále zcela zřejmě dominantní. Rozdíl oproti rozložení 
návštěvnosti webových stránek může být způsoben dvěma faktory. Poměr návštěv 
webu žen může být reálně vyšší – zastoupení neznámých klientů je totiž vyšší a je 
pravděpodobné, že větší část tvoří ženy. Rozdíl dále může být tvořen tím, že muži se 
přijdou se cvičením seznámit, avšak nekoupí pak lekce (rozdíl mezi statistikou ná-
vštěvnosti a nákupů).  
 
Třetím zdrojem poznatků zákazníků D&D Fitness studia je vlastní dotazníkové šetření, 
které probíhalo v červnu a červenci 2020 v prostorách studia a též online formou – re-
spondenti se skládali z lidí, kteří se v daném období zúčastnili lekce. Klienti přitom od-
povídali na 15 otázek a dále měli možnost doplnit vlastní dodatky a připomínky. Poda-
řilo se získat 106 odpovědí. Výsledky mohou být zkreslené mnoha faktory, například 
též tím, že se jej zúčastnili klienti v době, kdy jsou souvislosti s opatřeními vůči COVID-
19 stále aktuálním tématem. Vzhledem k rozložení odpovědí však předpokládám, že 
údaje stále mají směrodatnou hodnotu, přinejmenším pro současnou klientelu, která 
studio je ochotná i v této době navštěvovat. Toto platí obzvlášť vzhledem k tomu, že 
dotazník měl vysokou návratnost – 20-25 % vstupů na lekci skončilo vyplněním dotaz-
níku. Celková návratnost dotazníku od zákazníků je přitom ještě značně vyšší, jelikož 
alespoň 50 % vstupů v tomto období bylo tvořeno opakovanými návštěvami. 
 
Výsledky šetření: 
Vyhodnocení otázek nebudu řadit v pořadí, v jakém byly pokládány. Začnu obecnými 
údaji k identifikaci zákazníků a poté budu pokračovat otázkami v jejich vztahu k D&D 
Fitness studiu a Bungee workout. 
 
92,5 % dotazovaných tvořily ženy, 7,5 % muži. Zájem o cvičení Bungee workout je tedy 
především mezi ženskou klientelou. Je nutné vzít v potaz, že ženy bývají ze cvičení 
Bungee workout více nadšené, a tak jich mohl být ochotný vyplnit dotazník větší po-
měr než u mužů. Dvě třetiny dotazovaných je nezadaných/svobodných, přičemž 75 % 
dotazovaných je bezdětných, 7 % s jedním dítětem a 14 % se dvěma. Nejčastějším 
profilem zákazníka se tak zdají být ženy, žijící „single“ životním stylem.  
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Lekcí se účastní zákazníci všech věkových kategorií. Nejpočetnější skupinou (přibližně 
třetina) dle dotazníkového šetření se zdají být klienti mezi 20 a 29 lety. Značné zastou-
pení však mají též kategorie 30-39 (přibližně pětina) a 40-49 (přibližně čtvrtina). 13 % 
pak tvořili klienti starší 50 let a 8 % mladší 20 let.  

S věkem a životním stylem částečně souvisí otázka příjmů klientů. Překvapivým zjiště-
ním je, že téměř tři čtvrtiny zákazníků se spoléhají na měsíční čistý příjem nižší 30 000 
Kč. Jedná se o částku nižší pražskému průměrnému platu. Zejména je takovýto podíl 
překvapivý, vzhledem k tomu, že téměř polovina z těchto respondentů je starší 30 let 
a téměř třetina starší 40 let. U mladší části je toto možné vysvětlit začátkem kariéry či 
studentským životemů. Zbytek podílu osob s nižším příjmem může být vlivem za-
městnání v méně výdělečných sférách, či životem v domácnosti. 
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Šetřením byly zjištěny informace o zákaznících s různými vztahy k D&D Fitness studiu. 
Zajímavou skupinou jsou lidé, kteří se zúčastnili lekcí Bungee workout poprvé. Tato 
skupina byla zastoupena v hojném počtu – více než třetina dotazovaných. Téměř po-
lovina dotazovaných zastupuje stálé zákazníky, jenž navštěvují D&D Fitness studio ale-
spoň jednou týdně, přičemž 11 % tak činí i vícekrát do týdne. Zákazníkům, včetně no-
vých se zdá služba vyhovovat, jelikož 97 % dotazovaných by přišlo na lekci znovu. Je 
však nutné zvážit, zda by ti, kteří byli se službou nespokojeni, byli přesto ochotní do-
tazník vyplňovat. 

 
V rámci šetření jsme zjišťovali, odkud za námi zákazníci jezdí. Více než polovina dota-
zovaných do studia vyráží z domova, 40 % pak ze zaměstnání. Zákazníci se při tom 
zdají být ochotni cestovat i na větší vzdálenosti (Dle dotazu, z jaké oblasti za námi vy-
ráží, nehledě na tom, zda je to z domova, či ze zaměstnání). Dvě třetiny zákazníků do 
studia cestují z Prahy 1, až 10, kde mají jednotlivé skupiny největší jednotlivá zastou-
pení – paradoxně vyjma Prahy 7 a 8, které jsou studiu nejblíž. Pětina zákazníků na lekce 
vyráží ze středočeského kraje. Zbytek zákazníků cestuje (kromě pár dotázaných z ji-
ných krajů ČR) z odlehlejších (jižních a východních) částí prahy. 
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Velmi zajímavé pro studio bylo zjistit, co je hlavními motivy zákazníků k tomu přijít na 
lekce Bungee workout. Bungee workout má několik pro tělo blahodárných účinků – je 
velice efektivní při spalování kalorií; účinně buduje vnitřní svalstvo a podporuje stabi-
litu těla a je šetrné na klouby. Překvapivým zjištěním bylo, že pro dvě třetiny zákazníků 
je hlavním motivem k návštěvě D&D Fitness studia zábava ze cvičení a pojetí Bungee 
workout jako koníčku. Tato odpověď má při tom prakticky stejné rozložení věku a stavu, 
jako vzorek respondentů, zdá se tedy být na těchto vlivech nezávislá. Posilování, stejně 
též jako spalování kalorií je hlavním motivem pro 10 % dotazovaných. 5 % dotázaných 
navštěvuje studio kvůli kolektivu lidí a možnosti seznámení. Zbytek dotázaných kladl 
především pozornost kombinacím zmíněných faktorů. 
 
Z dotazníku dále vyplyvnulo, že dvě třetiny dotazovaných preferuje lekce Bungee Wor-
kout. 10 % volí Bungee Easy a 12 % Bungee Rehab. 12 % pak při výběru nezáleží na 
typu lekce. Zjišťovali jsme též co je hlavním faktorem v zákazníkově výběru lekce. Pro 
polovinu zákazníků je nejdůležitější čas lekce. 27 % dotazovaných vybírá dle typu lekce 
23 % dle instruktora, který lekci vede. 
 
Zajímali jsme se, jaký vztah ke sportu mají klienti mimo D&D Fitness studio a Bungee 
workout. 89 % dotazovaných při tom alespoň dvakrát měsíčně sportuje jiným způso-
bem. 11 % dotazovaných cvičí pouze v rámci D&D Fitness studia. Klienti jsou tedy spor-
tovně velmi aktivní, to může být důvodem, proč spatřují Bungee workout především 
jako volnočasovou/koníčkovou činnost. Nejčastějšími aktivitami, jimiž se klienti mimo 
Bungee workout věnují byly s 25% zastoupením návštěvy jiného fitness centra, běhání 
či jízda na kole a samostatné domácí cvičení.  
 
Spokojenost se službou jsme prověřovali dle otázky, jak pravděpodobně na škále od 0 
do 10 by klient doporučil (0 = nedoporučil; 10 doporučil) Bungee workout svým zná-
mým. 96 % zákazníků zde učinilo skóre 8 a vyšší, přičemž 74 % dalo skóre 10. Dotazo-
vaní zákazníci jsou tedy s Bungee workout velmi spokojeni. 
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Poslední otázkou, které jsme v šetření zkoumali, bylo, kolik jsou klienti ochotní za lekce 
zaplatit. Dvě třetiny zákazníků odpověděli v korespondenci se současnou cenovou hla-
dinou 300-399 pro Bungee Rehab a 200-299 ostatní lekce. Třetina zákazníků by za lekce 
chtěla platit 100-199 Kč. Pouze 5 % zákazníků bylo ochotno platit více – 400-699 Kč. 
Tyto výsledky zřejmě mohou být z velké části ovlivněny skupinou s nižšími příjmy 
a mladými/studenty a částečně zvyklostí klientů na cenu, či obavou uvést vyšší cenu, 
aby nedošlo ke zdražení. 
 
Z šetření vyplývá, že nejčastějšími zákazníky jsou ženy mezi 20-49 lety s příjmy do 
40 000 Kč. Většina je bezdětná a nezadaná a věnuje se dalším sportovním aktivitám 
mimo D&D Fitness studio. Na cvičení zákazníci jezdí podobně často z práce i z domova, 
přičemž nedojíždí nezbytně z blízkého okolí studia. Zákazníci však za námi vyrážejí cvi-
čit především ze západní a severní části Prahy, či z centra a středočeského kraje. Vět-
šina klientů hlavní užitek Bungee workout spatřuje jako v zábavě, kterou jim toto cvi-
čení přináší. Důležitým faktorem při volbě lekcí je čas lekce. D&D Fitness studio tedy 
musí dbát na to, aby vypisovalo lekce především ve večerních časech, zejména lekce 
Bungee Workout, které volí většina klientů. Zákazníci jsou s lekcemi velmi spokojeni 
a většina by cvičení doporučila svým známým. Dle odpovědí většina dotazovaných při-
jímá současnou cenovou hladinu a část by preferovala snížení cen. V rámci zpětných 
vazeb jsme však přímo na cenu žádné reakce neobdrželi. 
 
Nejzajímavějšími závěry prováděného šetření je, že nezávisle na věkovém (i jiném) 
rozložení respondentů je hlavním důvodem pro návštěvu studia touha se bavit. Klienti 
tedy nechodí do studia z utilitárních (zdravotních/tělesných) důvodů. Dále je zjištěná 
silná pozitivní zpětná vazba zákazníků – jak nových, tak stálých – ukazatelem, že s po-
skytovanou službou jsou zákazníci velmi spokojeni. S tím souvisí další zjištění, že jsou 
klienti ochotni za námi cestovat i z větší dálky (často ze Středočeského kraje). Dále bylo 
důležité ověření, že pro zákazníky je nejdůležitějším faktorem při výběru lekce čas, kdy 
se koná. Je tedy nutné vypisovat lekce tak, aby to vyhovovalo co největšímu počtu zá-
kazníků a mohla se co nejvíce zaplnit kapacita. Ze šetření je též možné potvrdit, že 
v případě zvyšování ceny je pro zachování stávající klientely volit pouze menší cenový 
nárůst. 
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3.2.2 Analýza konkurence 

D&D Fitness studio má ve službě Bungee workout v rámci České republiky (potažmo 
Prahy a okolí) dva přímé konkurenty. Jako zástupce nepřímé konkurence byly vybrány 
dvě pražská fitness centra. Nepřímí konkurenti byli vybírání tak, aby byly součástí jejich 
nabídky též lekce skupinových cvičení. Jeden podnik při tom reprezentuje konkurenci, 
která se pohybuje na trhu velmi dlouho (začátek tisíciletí) a druhý reprezentuje na fit-
ness trhu konkurenta s největším podílem. Provozovny se při tom nacházejí v oblas-
tech, ze kterých zákazníci nejčastěji vyráží do D&D Fitness centra, proto lokačně před-
stavují konkurenty, jenž je zajímavé porovnat. Podniky nejdříve představím a co nej-
lépe srovnám s D&D Fitness studiem v aspektech ceny, kvality služeb, personálu, do-
stupnosti, prostředí, komunikace a flexibility. 
 
Jump bungee workout Uhříněves 

Jump bungee workout je nelicencovanou verzí, která se snaží těžit z vymyšleného kon-
ceptu cvičení na pružných lanech, jež využívá Bungee workout. Tato konkurenční forma 
cvičení se objevila v roce 2018 v pražské Uhříněvsi v rámci podniku Fitpark U Splavu. 
Od června 2019 se již dle webových stránek není možné hlásit na lekce jump bungee 
workout, subjekt však nadále inzeruje školení nových instruktorů a poskytování vyba-
vení pro zájemce zahrnout toto cvičení do své nabídky. Je proto dále přímým konku-
rentem pro D&D Fitness studio, co se týče školení a v případě plného obnovení činnosti 
i v rámci cvičení. 
 
Studio v Uhříněvsi poskytovalo lekce Jump bungee workout za cenu 350 Kč. Cenu bylo 
možné snížit při sezónních akcích portálu Slevomatu na 299 Kč. 
 
Studio nabízí pouze jeden druh cvičení. Tento druh cvičení je navíc nerozvinutý a ne-
profesionálně vedený. To vychází z toho, že je pouze pokusem imitovat vyvinutý druh 
cvičení, avšak bez patřičných technologií a know-how. Takovéto cvičení může být pro 
zákazníky místo prospěšnosti zdravotně naopak škodlivé. 
 
Instruktoři Jump bungee workout dokážou pozitivně jednat s klienty a zaujmout prů-
měrného cvičícího. Chybí jim však k provozování tohoto cvičení značná odbornost 
a znalosti. 
 
Uhříněves neskýtá tolik dopravních možností, jako centrálnější části Prahy. Cestující 
mají možnost dopravy vlakem, autem či na kole. Pohodlný přístup tak má pouze ome-
zené okolí. 
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Prostory fitness studia v jsou moderní, čisté a barevné s prostorným zázemím. Vyba-
vení užívané ke cvičení je však nekvalitní a nesplňuje řádné standardy. 
 
Studio má jednoduché, přehledné, vzhledné a přímočaré webové stránky. Propagace 
nebyla nikdy příliš rozsáhlá. Hlavním zdrojem byl především portál Slevomat, Face-
book, Instagram a občasný rozhovor v časopise, přičemž komunikace kopírovala vy-
jádření o cvičení Bungee workout D&D Fitness studia. 
 
Z lekcí vypisovaných v Uhříněvsi bylo možné si poměrně vybírat, zákazník se však musí 
přizpůsobit konkrétním stanoveným časům. Navíc se pro malý zájem lekce často mu-
sely rušit. 
 
Jump bungee workout Kamenice 

V rámci fitness studia Slim Gym v Kamenici je též provozován Jump bungee workout, 
který se sem zřejmě dostal právě přes uhříněvského konkurenta. Zde neprobíhá ško-
lení instruktorů, pouze cvičení. Dle rezervačního systému se však v současnosti nejeví 
tato provozovna být aktivní a takřka na žádné cvičení není nikdo přihlášen. V rámci 
prázdninového provozu jsou vypsány pouze 4 lekce týdně. 
 
Slim Gym nabízí lekce Jump bungee workout za 250 Kč, případně za 200 Kč při zakou-
pení permanentky. Cenově je tedy přístupnější. 
 
Ve studiu je možné přihlásit se i na další druhy skupinových cvičení, klientela teda má 
větší výběr. 
 
Instruktoři Jump bungee workout dokážou motivovat a interagovat s klienty, pro 
správné provozování cvičení na pružných lanech jim však chybí znalosti a odbornost. 
 
Dostupnost studia v Kamenici, kde jsou dopravní uzly značně střídmější oproti praž-
skému prostředí, je geograficky značně omezená. 
 
Interiér studia je čistý a rozsáhlý. Prostory jsou útulné a tvoří dojem domácího pro-
středí, avšak vybavení není vyhovující. 
 
Slim Gym má generické jednoduché webové stránky, místy se však projevují proti-
chůdné či matoucí informace. Propagace má nanejvýš lokální formu a případná komu-
nikace se odehrává přes e-mail či Facebook. 
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Ve Slim Gym si zákazník, částečně též kvůli malému počtu instruktorů, musí vybrat 
z malého výběru lekcí, v konkrétním čase. Jump bungee workout se v rozvrhu objevuje 
dokonce pouze jednou týdně s kapacitou 7 lidí. V současnosti si dokonce zákazník 
může vybrat celkově jen ze 4 lekcí týdně, přičemž při minimální kapacitě 4 lidí se lekce 
často ruší. 
 
Sportcentrum Evropská 

Sportcentrum Evropská je velkým fitness centrem, situovaným na Praze 6. Jedná se 
o celek založený již v roce 2001, který poskytuje mnoho služeb v oblasti sportu, výživo-
vého poradenství a rehabilitace. Jako nepřímého konkurenta lze podnik považovat 
především v nabízených skupinových lekcích, případně spinningu a otevřené posi-
lovně. 
 
Sportcentrum nabízí hodinu skupinového cvičení za 130 Kč, přičemž s permanentkou 
je cena snížena na 120 Kč za vstup. Návštěvy do posilovací a aerobní zóny s roční per-
manentkou vychází pouze na 450 Kč měsíčně. 
 
V centru je možné nalézt širokou škálu sportů, skupinových cvičení i posilovnu a ae-
robní zónu. Chybí však možnosti služby propojit a udělat je komplexnější. 
 
Personál zde vykazuje profesionální přístup k zákazníkům, je však méně osobní. In-
struktoři se zpravidla angažovaně zajímají o provozovaná cvičení, avšak nepředávají 
klientům zápalem energii. 
 
Sportcentrum Evropská je umístěno v poměrně živé části Prahy – na Praze 6. K provo-
zovně je možné se dostat využitím tramvaje a metra a v okolí jsou možnosti snadného 
parkování. 
 
Prostory jsou rozlehlé a dobře udržované, avšak je znát, že se jedná o starší podnik. 
Budí tak dojem zastaralosti, a to zejména již zvenku, což může odrazovat zákazníky. 
 
Web sportcentra je velmi zastaralý, není příliš atraktivní ani přehledný a vykazuje různé 
chyby na různých zařízeních. Sportcentrum má v okolí různé prostorové formy re-
klamy. Komunikace probíhá též na sociálních sítích. 
 
Zákazníci si mohou přijít zacvičit do posilovny a aerobní zóny zcela dle vlastního uvá-
žení prakticky po celý den. Ve večerních časech je k dispozici nabídka některých sku-
pinových cvičení. 
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Form Factory Anděl 

Form Factory Anděl je součástí v současnosti největšího českého fitness řetězce, která 
má v Praze celkem 14 poboček. Řetězec nabízí komplexní služby v oblasti fitness 
a wellness. Nepřímo D&D Fitness studiu konkuruje též v rámci nabídky skupinových 
cvičení a posilovny. 
 
Jeden vstup do Form Factory vychází na 299 Kč. Centrum však nabízí první vstup 
zdarma. Při využití permanentek se však cena může snížit na 1299 Kč na neomezený 
počet vstupů za měsíc, či využitím karty Multisport ještě levněji. Jelikož karta Multisport 
je často nabízena jako zaměstnanecký benefit, je toto velikou výhodou. 
 
Provozovna své služby dobře kombinuje například s možností využití wellness ke 
vstupu do posilovny. Ve studiu se při tom cvičí velké množství skupinových cvičení, 
včetně moderních variací. Dále je zde, kromě wellness, posilovna i aerobní zóna. 
 
Personál je odborný a avšak s méně osobním přístupem k zákazníkům. Je vidět, že in-
struktoři se o pohyb zajímají a snaží se prohlubovat i předávat své znalosti. Možnost 
využití osobních trenérů zákazníkům pomáhá lépe dosáhnout svých cílů a cvičebních 
očekávání. 
 
Anděl je rušnou částí města, přístupné dobře využitím MHD, parkování motorových vo-
zidel je zde však horší, a tak zákazníci budou převážně z bližšího okolí. Zákazníci, jenž 
preferují Form Factory budou vždy situováni v bližším okolí provozovny obzvlášť, když 
je možné v Praze najít dalších 12 poboček 
 
Form Factory Anděl se nachází v nových velkých moderních, designově jednotných 
prostorech, které byly nedávno rekonstruovány a má k dispozici nejnovější cvičební 
stroje a pomůcky. Též je zde k dispozici luxusní zákaznické zázemí. 
 
Řetězec a provozovna mají velmi moderní, jednoduchý, vzhledný a přehledný web. Je 
zde možné najít všechny informace o řetězci, službách, instruktorech i prostorech po-
mocí virtuální prohlídky. V okolí, v tisku, na sociálních sítích či dopravních prostředcích 
je možné spatřit reklamu tohoto řetězce. 
 
Navštívit provozovnu je možné prakticky kdykoliv od rána až do pozdního večera. Do 
posilovny je při tom možné přijít kdykoliv dle vlastního uvážení a na jakkoliv dlouhou 
dobu. Skupinová cvičení se pořádají v průběhu celého dne a vzhledem k zájmu se 
lekce příliš neruší. 
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Kritéria hodnocení 
Sledované podniky a D&D Fitness studio budou srovnávány v 7 parametrech, přičemž 
u každého bude zahrnuto několik faktorů. Ke každému parametru bude následně při-
řazeno výsledné skóre na škále od 0 do 10. Toto slouží k zpřehlednění analýzy a jedno-
duššímu zhodnocení výstupu. 
 
Prvním sledovaným parametrem je Cena. Ta bude hodnocena z hlediska toho, kolik 
musí zákazník zaplatit, chce-li si přijít zacvičit a jakou má možnost výběru, případně 
jakou má možnost cenu snížit prostřednictvím, slev, akcí, permanentek a bonusů. Čím 
méně má zákazník možností a čím je cena dražší, tím blíže bude parametr k 0. 
 
Druhým parametrem jsou poskytované služby. Faktory jsou kvalita poskytované 
služby, rozsah a nabídka výběru služeb a fyzická prospěšnost nabízených služeb. Čím 
méně služeb je nabízeno, v horší kvalitě a s potenciálem zákazníkům uškodit, tím blíže 
bude parametr 0. 
 
Třetím zkoumaným parametrem je personál. Na personál bude nahlíženo z hlediska 
odbornosti, ochoty, přístupu k práci i zákazníkům a motivovanosti. Čím horší dopad 
může mít připravenost personálu na zákazníkovu zkušenost a čím méně jsou ochotni 
pracovat, tím blíže je parametr 0. 
 
Čtvrtým parametrem je dostupnost a poloha podniku. Zkoumána bude dopravní pří-
stupnost a možnosti dopravy. Dále parametr zahrnuje koncentraci obyvatel v okolí a 
možnost přilákat z blízkého okolí zákazníky. Čím odlehleji od frekventovaných spojů a 
zahuštěných zón se podnik nachází, tím blíže bude skóre 0. 
 
Pátý parametr se skládá z vnitřního prostředí a vybavenosti prostor. Faktory, které jsou 
v hodnocení zahrnuty je čistota a hygiena prostor, vizuální atraktivita, kvalita užíva-
ného vybavení a náčiní. Součástí hodnocení je též zázemí toalet, sprch a šaten. Ne-
vzhlednosti, nedostatky a nízká kvalita vybavení přibližují skóre k 0. 
 
Šestým parametrem je komunikace. Přihlížet budu ke stylu a konzistenci komunikace 
veřejné s komunikací na pobočce, nástrojům a rozsahu propagace. Dále posoudím ob-
sah, přehlednost, kompatibilitu a vizuální atraktivitu webových stránek. Nekonzistence 
či absence v komunikačních zdrojích budou blížit skóre k 0 
 
Posledním parametrem hodnocení je flexibilita, jenž je zákazníkům umožňována. Sle-
dováno bude, zda se nějak musí klienti časově omezovat při výběru času, kdy si mohou 
zacvičit a dále jistota, s jakou se mohou spolehnout, že ve vybraném čase cvičení bu-
dou moct realizovat. Čím méně časových možností klienti mají a čím častěji se cvičení 
ruší, tím blíže bude skóre 0. 
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Hodnocení  

 
Přímí konkurenti D&D Fitness studia mají výhodu především v celkových nízkých ná-
kladech a v jednom případě i v nižší ceně. D&D Fitness studio je oproti tomu však zna-
telně dostupnější a spoléhá se na odborný profesionál, kvalitní vybavení a velmi vyso-
kou úrovní poskytovaných služeb. Nepřímí konkurenti ve formě větších fitness center 
mají velkou výhodu zejména v cenovém nastavení, větší flexibilitě a množství nabíze-
ných druhů cvičení. D&D Fitness studio ovšem poskytuje oproti nim zcela unikátní 
službu a má užší vztahy se svými klienty. 
 
Nejpodstatnějším závěrem šetření je pro D&D Fitness studio to, že se zaměřuje na uni-
kátní službu/cvičení, jež v takovéto podobě nenabízí nikdo jiný v České republice. Kli-
enty, kterým jde pouze o to určitým způsobem cvičit, nemůže studio cenově získávat 
oproti konkurenci, kde jsou různá skupinová cvičení či vstupy do posilovny mnohem 
levnější. Výjimečnost cvičení spolu se závěrem předchozí podkapitoly, kde zákazníci 
považují službu spíše za koníček, se kterým jsou velmi spokojeni, nahrává možnosti 
studia mít ceny oproti konkurenci dražší. 
 

3.2.3 Porterova analýza pěti sil 

 
Vliv stávající konkurence: D&D Fitness studio nemá na stejné úrovni žádného přímého 
konkurenta – je totiž jediným licencovaným studiem, provozujícím Bungee workout. 
Přímou konkurencí v rámci poskytovatelů cvičení podobnému Bungee workout byly 
pouze dvě provozovny v Praze a okolí– jedna v Kunraticích a druhá v Uhříněvsi. Dále 
jedna v Kamenicích ve Středočeském kraji. V současné době však Bungee workout 
v rámci provozovny v Uhříněvsi a Kunraticích přestal být provozován a nabízí se pouze 
školení instruktorů. Kunratická provozovna při tom zanikla zcela a nedá se nadále po-
važovat za konkurenci. Provozovna v Kamenici se momentálně dle svých webových 
stránek a rezervačního systému nejeví být z hlediska zákaznického zájmu příliš aktivní. 
Vliv pro poptávku po cvičení Bungee workout tak tedy je z hlediska přímé konkurence 
prakticky nulový. 
  

Tabulka 5 Analýza sledovaných faktorů konkurence; vlastní zpracování 
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Nepřímou konkurencí jsou další fitness centra. Co se cílů a vyžadovaných efektů od 
cvičení týče, Bungee workout může přilákat klienty jiných skupinových cvičení. Pro cvi-
čící, kterým jde o dosažení několika cílů, kterých by jinak museli dosáhnout využitím 
několika různých cvičení nebo mnohem větším fyzickým a časovým úsilím, se pak 
stává Bungee workout ideálním prostředkem. Velká část potenciální klientely, která si 
vybudovala již pevný vztah ke konkrétnímu typu cvičení, zůstane těmto věrná, dle 
osobních sympatií a zábavy, jakou jim přináší. I v tomto ohledu je Bungee workout 
svou dynamičností a možností „létat prostorem“ pro klienty lukrativní volbou a doká-
zalo D&D Fitness centru získat jádro stálých zákazníků. Navíc je možné přilákat zákaz-
níky, kteří mají vztah ke cvičení dosud spíše utilitární a hledají něco, co by jim poskytlo 
při zlepšování fyzického stavu i zábavu. 
 
Geograficky jsou relevantními konkurenty studia z Prahy a blízkého okolí. Neexistuje 
přesná statistika, která by dokázala v této lokaci počet fitness center určit, avšak je 
možné se orientovat dle vyhledávání z internetu, jelikož to je v současnosti hlavní mé-
dium, přes které se společnosti prezentují, a kde je samotní zájemci o sportovní akti-
vity hledají. 
 
V Praze a okolí je možno dohledat přes 400 fitness center. Tento počet ovšem při břez-
novém a dubnovém uzavření prostor veřejnosti a v ohledu na další vývoj situace může 
klesnout. Zejména centra, které se zaměřují na lekce pro velký počet lidí a masové po-
silovny mají oproti D&D Fitness centru výhodu v cenotvorbě a přilákání cenově citli-
vého spektra zákazníků – nižší variabilní náklady umožňují stanovení nižších cen. 
Mezní náklady na každého cvičícího jsou u těchto konkurentů totiž prudce klesající 
a při velkých kapacitách lekcí je možné tohoto ke generování zisku využít. D&D Fitness 
studio oproti tomu má konkurenční výhodu diferenciační, neboť nabízí na trhu fitness 
zcela unikátní službu, která navíc spojuje benefity více cvičení najednou. 
 
Konkrétní vybraní reprezentanti konkurence jsou rozebraní v rámci kapitoly 3.2.2. 
 
Nepřímou konkurencí cvičení Bungee Rehab jsou fyzioterapeutické služby. Výhodou 
Bungee Rehab je při tom možnost zapojení cviků do pružných lan, spojení rehabilitace 
se zábavou a oproti soukromé fyzioterapii též levnější cena. Nevýhodou je to, že cvičící 
mohou některé rehabilitační cviky provozovat sami doma, což s Bungee Rehab nejde 
(to však může být částečně též výhodou a návštěvnosti pomáhat). Dále nevýhodou je, 
že rehabilitace mohou být v některých případech hrazeny ze zdravotního pojištění. 
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Hrozba vzniku nové konkurence: Při stanovených bezpečnostních či kvalitativních mi-
nimech a nutnosti obstarání speciálního náčiní a licencí mohou být investiční náklady 
pro umožnění otevření fitness centra s cvičením Bungee workout vysoké. Není jedno-
duché v dobře dopravně dostupné lokalitě, která by zbytečně svou odlehlostí neodra-
zovala zákazníky, najít prostory, které splňují všechny potřebné předpoklady. Kromě 
polohy a technické stránky je nutné myslet na to, aby jejich nájem či případná koupě 
nebyla příliš drahá a nevznikly náklady, tlačící cenu cvičení příliš vysoko. Pro cviky s ma-
ximálním využitím pružného lana včetně těch se zažitím „pocitu létání“ je nezbytné, 
aby celá cvičící plocha měla od podlahy ke stropu minimální výšku 3,2 metru.  
 
Do této výšky je zapotřebí umístit závěsný systém na lana. Z bezpečnostních důvodů 
je mezi jednotlivými lany, či jakýmikoliv překážkami a zdmi zapotřebí dodržovat volný 
prostor 2 metry všemi směry. Tímto způsobem se při prostorech pro 10 cvičících, umís-
těných do dvou řad za sebou, a instruktora dostáváme na sál přinejmenším o rozmě-
rech 7 x 14 x 3,2 metru. Kromě toho musí fitness studio obsahovat recepci, šatny, toa-
lety a sprchy. Získat takovéto prostory, které by bylo možné upravit ke cvičení Bungee 
workout za reálnosti zachování plánovaných cen lekcí, je tedy značně komplikované. 
Prostory může mít k dispozici například již existující fitness studio. Obvykle však nemá 
dostatečně vysoké stropy s místem k bezpečnému zavěšení lan. Kromě toho Kromě 
toho by se těmto subjektům nevyplácelo konkurovat s velkou technologickou a kvali-
tativní mezerou, když prostory využívají například pro drahé cvičící stroje či jiná, méně 
investičně náročná skupinová cvičení.  
 
Dále je nutné do prostor sehnat speciální odpruženou podlahu, například baletní, aby 
se zmírnil dopad na klouby při všech pohybech a výskocích. Tato podlaha musí být dále 
přikryta povrchem, který není kluzký, avšak zároveň je hladký, aby nedráždil kůži. Bylo 
totiž empiricky zjištěno, že z řady důvodů je nejlepší cvičit na boso, proto povrch pod-
lahy musí splňovat určité technické vlastnosti a zároveň nesmí při pohybech, například 
při zastavování setrvačného pohybu, kůži spálit či sedřít. Vhodné je použít například 
baletizol, tj. povrch užívaný baletními tanečníky. Tyto specifické položky jsou však ná-
kladné.  
 
Ke cvičení je ještě nutné pořídit speciální závěsný bungee systém. Ten se pro každou 
jednu cvičební pozici (cvičence) skládá z certifikovaného horolezeckého vybavení. Cvi-
čencům jsou dále za tímto účelem na lekce zapůjčeny speciální neoprenové kalhoty, 
které kromě toho mají i funkci pomocnou pro hubnutí v důsledku zvýšení teploty do-
sažené při cvičení. Tyto pomůcky představují další náklady počáteční, ale i pozdější, 
když je potřeba zakoupit nové kusy za užíváním již opotřebené. Samozřejmostí jsou 
poté další úpravy prostor k zvelebení a vybavení dalšími prvky, standardními pro fit-
ness centra, např. efektní zrcadlovou stěnou, kde se mohou klienti při cvičení sledovat, 
či systémem pro reprodukci hudby apod. Opět, jde o nemalou finanční investici. V pří-
padě D&D Fitness centra tyto náklady, dále se navyšující o nájem, dokud nebyl pokrý-
ván příjmy, převyšovala 1 mil. Kč. 
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Pro zformování nového fitness centra, zaměřeného na Bungee workout, je zapotřebí 
najít vhodné prostory, seznámit se se související legislativou a sehnat profesionální 
a odborný personál, pro zajištění konkurenceschopnosti. Dle zaměření fitness centra 
je též nutné obstarat cvičící pomůcky, vybavení či stroje. S ohledem na ambice a veli-
kost projektu se může jednat o investici v řádu milionů korun. Vzhledem k popsaným 
bariérám pro vstup do odvětví není pravděpodobný vznik velkého množství „nových 
hráčů“ během horizontu několika let. Při poměru obyvatel ku fitness centrům vznik jed-
noho nebo více subjektů strukturu trhu nijak dramaticky neovlivní. Ta by mohla být 
ovlivněna vznikem nebo vstupem nových masových celků, schopných ovlivnit cenu 
jednotlivých cvičení, nebo kulturu, zvyklosti a preference sportovců. 
 
D&D studio, mající konkurenční výhodu v rámci unikátního cvičení Bungee workout, je 
vznikem nových běžných fitness center ovlivněno ještě méně. Hrozba vzniku přímé 
konkurence, provozující bungee workout je spojena s velkou finanční a/nebo časovou 
investiční zátěží. D&D Fitness studio má od autorky Bungee workout výhradní licenci 
pro Českou republiku, a tak nehrozí, aby bez svolení studia vznikl konkurent, mající 
stejné technologické znalosti. Případný konkurent se tak při menších nákladech může 
pokusit koncept okopírovat, avšak za cenu podstatně nižší úrovně poskytovaných slu-
žeb. Při využití nižších nákladů, případně vyšších kapacit a nastavení nižších cen by pak 
mohl takový konkurent ovlivnit strukturu klientely cvičení Bungee workout, avšak pro 
přilákání většího množství klientů by zase nezbytně rostly náklady na marketing. V pří-
padě, že by měl vzniknout konkurent obdobné či vyšší kvality a benefitů cvičení Bun-
gee workout, musel by nejdříve podstoupit výzkum a rozbor samotného cvičení, poté 
pro něj vyvinout dostatečně kvalitní a bezpečné pomůcky a následně je uvést do 
praxe. To by však bylo spojeno s masivními kapitálovými a/nebo časovými (v jednot-
kách několika let) náklady. Vzhledem k popsaným bariérám a omezením není D&D Fit-
ness studio v bezprostředním ohrožení ztráty postavení na trhu v důsledku vzniku své 
přímé nové konkurence. 
 
Vyjednávací síla zákazníků: D&D Fitness studio, jakožto v současné době v České re-
publice jediný poskytovatel originální a unikátní služby v oblasti cvičení, má vůči zá-
kazníkům silnou vyjednávací pozici. Zákazníci služby jsou fragmentovaní, jedná se 
o jednotlivce, případně malé skupiny lidí, jejichž síla může narůst prostřednictvím po-
skytování recenzí a šíření takzvaného word of mouth. Cvičení Bungee workout není ne-
zbytnou službou a existují služby, které pro různé benefity fungují jako substituty, tu-
díž nemá D&D Fitness studio zcela ovlivňovat zákaznické chování, avšak s ohledem na 
tržní mechanismy má studio oproti zákazníkům poměrně silnou vyjednávací pozici. 
 
Zákazníky D&D Fitness studia jsou nejčastěji nezadané ženy mezi 20 a 40 lety z Prahy 
a okolí. Podrobnější informace o zákaznících je možné najít v rámci kapitoly 3.2.1.  
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Vyjednávací síla dodavatelů: D&D Fitness studio je při zaměření na služby poměrně 
soběstačný celek a nemá velké množství dodavatelů. Kritickým dodavatelem je ná-
jemce prostor, kde by případné ukončení spolupráce mohlo mít zcela likvidační ná-
sledky. Jedním důvodem je kompletní odříznutí od příjmů a druhým důvodem je i při 
nalezení náhradních prostor časová a finanční nákladovost přesunu infrastruktury pro 
cvičení Bungee workout. Z těchto důvodů se studio snaží udržet co nejlepší obchodní 
vztahy se svým nájemcem prostorů, avšak při vzniku nějakých neshod se vyskytuje ve 
velmi nevýhodné vyjednávací pozici.  
 
Druhým kritickým dodavatelem je autorka cvičení se svým studiem v Thajsku, jakožto 
jediný zdroj originálních kvalitních bungee lan a dalších pomůcek. Mezi studii však fun-
gují pevné vztahy a dochází k různému dalšímu rozvoji spolupráce. D&D Fitness studio 
má zde silnější vyjednávací pozici než v případě nájmu prostor, neboť pro autorku Bun-
gee workout vyvíjí díky fyzioterapeutické a zdravotní odbornosti koncept Bungee Re-
hab a provádí příležitostně i mezinárodní školení/trénink dalších instruktorů zejména 
pro rehabilitační odnož cvičení.  
 
Důležitým dodavatelem je poskytovatel online rezervačního systému, protože byl vy-
brán s ohledem na specifika poskytovaných služeb a pozastavení těchto služeb by 
mělo za následek dočasné omezení činnosti studia. Existuje však několik SW substi-
tutů, vyjednávací pozice subjektů je tak vyrovnaná. Takřka totožný je vztah s poskyto-
vatelem internetu.  
 
Nejmenší vyjednávací síla dodavatelů a dopad případného ukončení spolupráce je 
u poskytovatelů služeb online marketingu, kde mezi sebou o zákazníky usilovně bojuje 
mnoho konkurentů a výpadek služby nemá okamžitý vliv na klientelu studia.  
 
Hrozba substitučních produktů: Substitutem může být běhání, jízda na kole domácí 
cvičení, nebo jiné individuální sportování s využitím on-line instruktorů či samostatně. 
Dále jakékoliv cvičební angažování v rámci sportovních klubů a organizací. Substitu-
tem mohou být i například zážitkové akce a volnočasové aktivity. Hlavní výhodou Bun-
gee workout při tom zůstává kombinace faktorů pohybu, zdravotních benefitů, ne-
všedního unikátního zážitku a zábavy. 
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Vyhodnocení analýzy: D&D fitness studio jakožto jediný aktivní poskytovatel unikát-
ního druhu cvičení, má potenciál udržet si na trhu sportovních odvětví silnou pozici, jak 
vůči konkurentům, tak vůči zákazníkům. Studio se zároveň vzhledem k technologic-
kým, znalostním, finančním a časovým překážkám nemusí obávat neustálého ohrožení 
z důvodu vzniku nové konkurence. Potenciál se nachází i v postavení vůči substituují-
cím cvičením, neboť Bungee workout spojuje silné stránky několika substituentů, a tak 
prostřednictvím nástrojů ceny a komunikace může upevnit svou pozici na trhu. V ne-
vyvážené pozici se studio nachází ve vztahu s poskytovatelem prostor a dodavatelem 
bungee pomůcek. Zachování těchto vazeb je pro D&D fitness studio zcela esenciální, 
proto je důležité pokračovat v udržování zdravých partnerských vztahů. Riziko ukon-
čení činnosti, vyplývající z rozpadu těchto vztahů nelze než přijmout, případně jej snížit 
monitorováním volných nájemních prostor i trhu neoficiálních bungee pomůcek, vy-
tvářením rezerv či reorientací poskytovaných služeb. 
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4 Vyhodnocení stavu a návrhy ke zlepšení 

 
Provedenými analýzami byly zjištěny silné stránky podniku D&D Fitness studio. Studio 
má předpoklady nabízet kvalitní produkt – má odborný, ochotný, pracovitý a školený 
personál, opírá se o speciálně vyvíjené vybavení a zábavnou i prospěšnou službu. Vel-
kou výhodou je to, že při užívaných technologiích a know-how je tato služba zcela uni-
kátní, což poskytuje výhodu vůči konkurenci. Studio má k zákazníkům osobní přístup a 
navazuje bližší vztahy. Vysoká spokojenost zákazníků pomáhá též s šířením pozitiv-
ních referencí a získávání stálé, podporující klientely. Výhodou cvičení jsou jeho mini-
mální věková i zdravotní omezení – službu může využít takřka kdokoliv, kdo projeví 
zájem. Je možné vymýšlet další cviky a ozvláštňovat tak dále lekce, či pomáhat přes 
konkrétní druh pohybu s tělesnými problémy. 
 
Slabou stránkou je nízká kapacita lekcí (maximálně 10 cvičících) přičemž při výši ná-
kladů na jednu lekci není velký prostor na tvorbu zisku. Tato kapacita totiž souvisí s po-
ptávkou po cvičení z hlediska času, která je zejména k večeru – časové možnosti studia 
tak bývají přes den až do třetí hodiny nevyplněny. Od třetí hodiny pozvolna návštěv-
nost narůstá – večer však toto není možné vykompenzovat v důsledku kapacit prosto-
rových. Slabou stránkou je dále závislost podniku na současných prostorech. V případě 
nutnosti přesunu by totiž bylo velmi složité shánět v dobře dostupné lokalitě za přija-
telný nájem najít prostory potřebných rozměrů. S přesunem by byly též spojeny další 
vysoké náklady.  
 
  

Tabulka 6 SWOT analýza D&D Fitness studia; vlastní zpracování 
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Slabou stránkou je též nedostatek znalostí k efektivnímu řízení podniku – reakce trhu 
vůči službě Bungee workout je teprve pozvolna možné začít sledovat a chápat druhy 
zákazníků. Zároveň nejsou k dispozici přesné interní podklady, zejména z hlediska 
účetnictví. Vzhledem ke změnám, ke kterým doposud v rámci vývoje podniku dochá-
zelo je též komplikované vytvářet směrodatné statistiky. S tím souvisí též řízení pod-
niku, které se orientovalo především na provoz spojený s konáním lekcí – k vyhodno-
cování výkonnosti, nebo plánování však prakticky nedocházelo. Slabou stránkou je též 
nízká ziskovost, kdy se podnik dlouhodobě pohybuje jen lehce nad bodem zvratu. 
 
Příležitostí D&D Fitness studia je stav na trhu fitness, kde se pohybuje velké množství 
podniků s obdobnými nabídkami služeb a cvičení. Podniky se tak obvykle mohou lišit 
tím, jakým způsobem, či jak luxusně služby nabízí a cenou. Jako zprostředkovatel li-
cencí Bungee workout pro ČR tak D&D Fitness studio může nabídnout dalším fitness 
centrům řešení, jak se od konkurence odlišit i v rámci nabídky cvičení.  
 
Další příležitostí je rozšiřující se přístup společnosti, zejména pražské ke značkám 
a tím, co vyjadřují. Lidé mají tendenci ukazovat okolí své názory, životní postoje a věci, 
které jsou jim blízké. Ať již na sociálních sítích, tak v reálném životě. Součástí toho se 
stává preference nákupů u značek, k nimž má blízký vztah (tzv. lovebrandy), nebo k je-
jichž filozofii se zákazník hlásí. Tím se prohlubují možnosti toho, co značky mohou zá-
kazníkům nabízet.  
 
Příležitostí je dále zájem části zákazníků o novinky, inovace a vyhledávání nevšedních 
zážitků/zkušeností.  
 
Hrozby pro D&D Fitness studio nyní zejména souvisí s vývojem situace v rámci krize 
COVID-19. V případě, že dojde k dalším restrikcím, poklesu zaměstnanosti a platů, 
může výrazně klesnout i ochota či schopnost platit za cvičení a volnočasové aktivity. 
S tímto souvisí též hrozba v podobě levnějších substitutů, kdy lidé mohou například 
raději volit cvičení ve větších fitness centrech nebo sami doma, či venku. Pokles po-
ptávky nemusí být součástí pouze ekonomických dopadů restrikcí. Ovlivněny mohou 
být i důvody, proč chodit do fitness center – zdravotní preference a postoje ke cvičení 
či pobytu ve veřejných prostorech apod. Může například při nutnosti nosit roušku kle-
sat zájem vycházet ven, či někam dojíždět. Návštěvnost studia mohou zásadně ovlivnit 
například karanténní příkazy či úplné uzavření prostor, jako jsou fitness centra. 
 
Hrozbou nezávisle na COVID-19 je sezónnost poptávky, která vzhledem k období vede 
k velikým výkyvům z hlediska možných příjmů a při pohybu na bodu zvratu tak ovliv-
ňovat schopnost včas splácet závazky. 
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Návrhy ke zlepšení 
Na základě získaných poznatků nyní vymezím oblasti, kde je prostor ke zlepšení a na-
vrhnu alternativy, jak je možné zlepšení dosáhnout. Klíčovými oblastmi jsou řízení 
podniku, ziskovost lekcí s využitím volného času prostor a rozvoj příležitostí. 
 
Řízení podniku 
Řízení podniku kromě záležitostí souvisejících s provozem lekcí bylo nekoordinované, 
neodborné, zanedbané a nebylo mu věnováno příliš času a pozornosti. 
 
Možným řešením je ustanovení někoho do manažerské pozice. Výhodou by bylo, že by 
dotyčná osoba měla (dle výběru) zkušenosti i znalosti k řízení podniku a řízení by tedy 
bylo efektivnější. Nevýhodou by však bylo, že bychom spolu s obchodní partnerkou 
ztratili částečně kontakt s podklady k řízení a kontrolní možnosti by byly omezenější. 
Zároveň by toto řešení bylo spojeno se značnými (alespoň v současnosti) náklady v po-
době mzdy pro manažera.  
 
Obdobným řešením by byl vstup investora, který by byl ochotný podnik řídit. Podnik by 
takto získal kapitál, či splatil alespoň část původní investice a získal by osobu (opět 
potenciálně zkušenější a s většími znalostmi) manažera. Též by však byl narušen pří-
stup k podkladům řízení a možnosti kontroly a musel by být do vedení přijat cizí ne-
známý element. Toto řešení by nemuselo být spojeno se zvýšením nákladů na mzdy, 
avšak eventuální zisk by musel být dělen mezi tři osoby místo dvou a zkomplikoval by 
se rozhodovací proces. 
 
Třetím řešením je řízení podniku nadále ve dvou. Toto je však spojené s navýšením 
i zefektivněním času věnovaného řízení, upravením kompetencí i úloh obou partnerů, 
zpřesněním a zavedením sběru dat k plánování, řízení i kontrolování. Toto řešení by 
vyžadovalo od obou partnerů nejvíce času a energie a mohlo by trvat delší dobu, než 
se efekt začne projevovat, avšak vedení bude nadále ve vlastní kompetenci a nedojde 
k zvýšení nákladů či snížení podílu ze zisků. 
 
Finanční výkonnost 
Studio se zaměřuje na poskytování jednoho druhu služeb. Doposud však nedosaho-
valo větších zisků a pohybuje se v této činnosti jen mírně nad bodem zvratu. Návrhy 
na zvýšení ziskovosti lze rozdělit na zefektivnění současných činností a na příjmy z no-
vých zdrojů (např. rozšíření portfolia nabízených produktů).  
 
Zvýšení ziskovosti lekcí 
Z analýzy bodu zvratu vyplývá, že měsíčně ovlivňují zisky ze cvičení čtyři faktory – po-
čet vypsaných (a z toho otevřených) lekcí, obsazenost lekcí, cena lekcí a náklady. K zvý-
šení ziskovosti tedy musí dojít ke zvýšení (v případě nákladů snížení) jednoho, či kom-
binace faktorů tak, aby jiné příliš nepoklesly. 
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Počet vypsaných lekcí: 
Možným řešením je vypisovat lekce po celý den, všechny dny v týdnu a otevírat lekce, 
kam se přihlásí alespoň tři zákazníci. Jak však již bylo ověřeno dotazníkovým šetřením 
zákazníků, hlavní roli při výběru lekce hraje čas, kdy se lekce koná – jedná se zejména 
o večerní časy. Pro zachování průměrné obsazenosti lekcí je proto nutné respektovat 
tyto časy. Při vypisování lekcí v čase mezi 15:00 a 20:00 (či 15:30 a 20:30) je měsíčně 
možné vypsat 150 lekcí. Je však nutné počítat s tím, že v letních měsících by počet lekcí 
či jejich obsazenost značně klesala. Aby navyšování počtu lekcí mohlo dosahovat vět-
ších zisků, muselo by tedy být též podpořeno marketingovými aktivitami. To by prav-
děpodobně znamenalo další náklady. Snaha samostatně (bez návaznosti např. na ob-
sazenost lekcí) navýšit počet vypsaných lekcí se tedy nejeví jako nejefektivnější způ-
sob zvýšení ziskovosti.  
 
Počet vypsaných lekcí je však možné rozšířit o nové segmenty zákazníků. Muselo by se 
jednat o takové segmenty, které jsou ochotné cvičit, avšak nejsou časově odkázány 
pouze na odpolední a večerní hodiny. V úvahu přichází nezaměstnaní – ženy v domác-
nosti, matky na mateřské dovolené (ve studiu se nachází dětský koutek), děti (vybavení 
na dětské lekce již studio vlastní) a lidé s pohybovým omezením, například invalidní 
důchodci (cvičení na pružném laně mohou zužitkovat i tito lidé). Je samozřejmě otáz-
kou, jaká část z těchto skupin by byla ochotná za cvičení platit ceny Bungee workout. 
Dále přichází v úvahu zaměstnanci okolních podniků, kteří mají možnost v rámci bene-
fitů cvičit v pracovní době.  
 
Obsazenost lekcí: 
Obsazenost lekcí souvisí se sezónním zájmem o cvičení. Zároveň souvisí s časy, kdy 
jsou lekce vypisovány. Vypisování lekcí v populárních časech by tak mělo přispívat 
k vyšší obsazenosti. K celkovému zvyšování obsazenosti lekcí je možné využívat ná-
stroje propagace. Propagovat je při tom možné jak zábavnost a nevšednost lekcí, tak 
efektivitu a zdravotní benefity cvičení Bungee workout. Za tímto účelem je možné zvý-
šit aktivitu na sociálních sítích a vytvářet například zajímavá, akční, či vzdělávací videa. 
Využití mediální reklamy či placených forem online prostředí by bylo spojené s dalšími 
náklady. V nevytížených časech a méně aktivních částech sezóny je obsazenost možné 
navýšit podporou prodeje – slevami na vstupy a permanentky, či akcemi přes portál 
Slevomat. 
 
Cena lekcí: 
V případě, že by cena neovlivňovala návštěvnost a obsazenost lekcí, jednoznačně by 
k zvýšení zisku přispělo navýšení ceny. Efekty snížení ceny by dle propočtů (modifiko-
váním hodnot v analýze bodu zvratu) vyžadovaly ke zvýšení zisku radikálnější zvýšení 
obsazenosti. S tím by pravděpodobně též muselo být vynaloženo více prostředků na 
propagaci. Oproti tomu při mírném zvyšování ceny zisk narůstá i při poklesu obsaze-
nosti. 
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Náklady: 
K zachování současného stavu poskytovaných služeb je možné snížit fixní náklady 
o výdaje na online marketing prostřednictvím agentury. Jedná se o částku 13 500 Kč. 
Dále je možné snížit náklady na lekci snížením platu instruktorů z 600 Kč na 500 Kč. 
Tímto způsobem by s ohledem na počet otevřených lekcí mohlo být ušetřeno 8 až 15 
tisíc Kč. 
 
Nové zdroje příjmů 
Nové zdroje příjmů lze rozčlenit z hlediska toho, zda jsou vázány na prostory studia, 
a tedy na časové vytížení těchto prostor, či zda je možné zdroj zařadit nezávisle na 
potřebě prostor. 
 
Vázané na prostory: 
K zvýšení ziskovosti je možné využít čas, kdy je studio zcela nevytížené, tedy hlavně 
ranní a brzké odpolední hodiny. Jednou z možností je pronajímání prostor instrukto-
rům jiných cvičení (další pronájem prostor je smluvně povolen). Ti by tak měli potřebné 
zázemí, avšak klientelu by si obstarávali v dané časy sami. Vybavení na lekce Bungee 
workout by při tom bylo uzamčené ve skladní místnosti, aby nebylo ohroženo jeho ko-
pírování či odcizení. Studio by z tohoto využití prostor nevykazovalo žádné další ná-
klady. Příjem pronájmu by byl 500 Kč na hodinu. 
 
V prostorech je dále příležitostně možné pořádat soukromé a individuální lekce, kdy 
se dohodne skupina lidí, že chce cvičit v uzavřené společnosti (např. teambuilding, na-
rozeninová oslava). Pro takovéto případy by mohly být užívány jinak nevytížené časy. 
Takovýto zdroj je však není možné očekávat pravidelně. Cena lekce by byla 2500 Kč 
nezávisle na počtu cvičících. 
 
Další možností je rozšíření služeb o fyzioterapeutické služby (jelikož obchodní part-
nerka vystudovala fyzioterapii), přičemž by se do jedné místnosti vložilo fyzioterapeu-
tické lehátko (je již k dispozici, nejedná se tedy o nové náklady). Kapacitu nabídky fyzi-
oterapeutických služeb je možné rozšířit o bývalé spolužáky mé obchodní partnerky. 
Služby byly nabízeny za cenu 800 Kč na hodinu (obvyklá hodinová sazba za tyto 
služby), přičemž studio by za využití prostor inkasovalo 500 Kč na hodinu (300 Kč by 
tedy získával fyzioterapeut). 
 
Čas v prostorech je dále možné využít upraveným a individuálně přizpůsobeným cvi-
čením na bungee s lidmi se zvláštními požadavky (například rehabilitačními plány) 
a zdravotním postižením. Vzhledem k odlišnosti a nenapodobitelnosti podmínek takto 
cíleného cvičení by tyto lekce byly podstatně dražší, případně by mohl být takovýto 
rozvoj cvičení dotován veřejnými či sponzorskými zdroji. 
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Nezávislé na vytížení provozovny (=možné realizovat při již nabízených službách): 
Dobré vztahy se zákazníky a pozitivní vazby ke značce D&D je možné zužitkovat pro-
dejem zboží. Jednou možností je prodej konzumního zboží (tyčinek, doplňků stravy, 
pití, energeticky výživových poživatin). Tento druh zboží však neponechává příliš pro-
storu pro tvorbu přidané hodnoty a marže. Zisk obvykle pramení z vysokého odbytu 
zboží. Navíc takovýto prodej by pro studio znamenal závislost na počtu dodavatelů 
a pravidelné další náklady pro nutnou tvorbu zásob zboží. Skladování zboží by navíc 
souviselo s dalšími nároky na prostory. 
 
Dále je možné zaměřit se na prodej zboží, které by přímo mělo vazbu na značku D&D 
a tématiku Bungee workout. Jednalo by se zejména o oblečení (sportovní i běžné). 
Tento prodej by nemusel pro studio znamenat žádné další náklady (nejvýše ukázkové 
zboží). Zboží by zákazník nejdříve objednal a poté by bylo teprve u dodavatele vytvo-
řeno. K prodeji by docházelo přímo v provozovně, přičemž design a tématiku zboží by-
chom vytvářeli sami s mou obchodní partnerkou. Unikátní design, kvalitní materiál 
a časově limitovaná nabídka by umožňovaly zboží tvořit vyšší marži. Ve chvílích, kdy 
by tento prodej byl dostatečně ziskový, je možné za tímto účelem založit e-shop. 
 
Ke zvýšení ziskovosti je možné využít licence, jež jsou s provozováním Bungee workout 
spojené (jak fungují licence blíže popisuje kapitola 3.1.3). D&D Fitness studio může 
zprostředkovat licenci cvičit Bungee workout jinému podniku. Licencí při tom garantu-
jeme, že v daném městě a blízkém okolí licenci neposkytneme nikomu jinému. Primár-
ním trhem tak pro studio jsou fitness centra velkých krajských měst, čímž budou mít 
podniky ve svém okolí možnost získat konkurenční výhodu. Studio poskytne licenci, 
znalosti, vybavení, technickou podporu a spolupráci, další řízení by však poté bylo čistě 
v rukou partnera. 
 
První fáze školení instruktorů do těchto provozoven by při tom přinejmenším pokryla 
náklady na pořízení studiové licence z Thajska (počítáno při školení 4 instruktorů 
a více). Druhá fáze školení (o půl roku později) by při tom přispívala ke generování zisku 
15 000 Kč za instruktora. Za každé partnerem užívané lano by tedy studio získávalo 
příjem 750 Kč měsíčně, bez vynaložení nákladů. 
 
Další možností je uzavření partnerství s větším podnikem či získání sponzoringu. Part-
ner by získal propagační benefit toho, že je asociován s něčím novým a unikátním 
(v případě cvičení se zdravotně postiženými i prospěšného – společensky odpověd-
ného). Nabízí se spolupráce především s výrobci sportovního zboží, avšak je možné 
uzavřít partnerství i s jinými typy podniků. D&D Fitness studio by takto získalo možnosti 
využít propagace prostřednictvím společnosti s většími prostředky, či případně by 
přímo získávalo finanční podporu. Výměnou za to by však bylo smluvně vázáno s jiným 
subjektem, muselo přistoupit na podmínky spolupráce a prezentovat se s vybraným 
partnerem. Takovýto partner by též musel být pečlivě vybírán, aby například skrz ně-
kterou z jeho aktivit nedošlo k poskvrnění značky D&D 
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Hodnocení návrhů 
Při hodnocení návrhů musí být brán v potaz postoj obou obchodních partnerů k dal-
šímu vývoji D&D Fitness studia. Podnik byl založen za účelem, aby se jeho prostřednic-
tvím oba společníci mohli živit. Důležité je též nebýt příliš smluvně zavázán do pev-
ných kontraktů s třetími stranami. Zároveň při současnému stavu okolí podniku, k in-
vestici, jež je nutnou splácet a ke stavu nákladů studio nechce být zatěžováno dalšími 
náklady. Přednost tedy mají návrhy, s nimiž nejsou spojené náklady, a tedy i nejmenší 
možné riziko, pro případy negativního vývoje okolních vlivů.  
 
Při těchto kritériích zlepšení řízení podniku spočívá na obou obchodních partnerech. 
Postup zefektivnění řízení a náplň práce bude popsána při stanovování cílů.  
 
Bez vynaložení nákladů na propagaci není možné zajistit, že zvýšení počtu vypsaných 
lekcí zachová dostatečnou obsazenost. Obdobně zvýšení obsazenosti vyžaduje mar-
ketingové aktivity. K maximalizaci příspěvku těchto faktorů na tvorbě zisku je tedy 
nutné vytvářet rozvrh na míru požadavkům zákazníků – tedy vypisovat lekce v oblíbe-
ných časech – a zvýšit kvalitu samostatně zpracovávané propagace. Mou povinností 
tedy bude vytváření tematických vizuálních i textových příspěvků, jež budou zveřejňo-
vány na sociálních sítích (podrobněji při stanovení cílů). Obsazenost je též možné v do-
poledních časech zaplnit spoluprací s okolními zaměstnavateli v poskytováním bene-
fitů zaměstnancům. Za tímto účelem však zatím nebyly vytvořeny žádné analýzy 
a v blízké budoucnosti, kdy benefity zaměstnavatelé přinejmenším nepřidávají, ani 
není tato možnost příliš reálná. Je vhodné ji však začít prozkoumávat. 
 
Zapotřebí je též pracovat s výkyvy v sezónní poptávce. V zimních měsících a na začátku 
roku, kdy je poptávka nejvyšší je možné ponechávat plné ceny a případně navyšovat 
prodej propagací dárkových voucherů. Naopak v letních měsících bude prodej 
(zejména vícevstupových permanentek) a obsazenost lekcí nutné podpořit slevovými 
akcemi a propagací přes portál Slevomat.  
 
Zvýšením vlastního úsilí na propagaci je možné snížit náklady, které jsou vynakládány 
marketingové agentuře. Je tedy možné snížit fixní náklady až o 13 500 Kč. Vzhledem 
k tomu, že personál je velmi spolehlivý a silnou stránkou D&D Fitness studia a vzhle-
dem k nákladům na pořízení instruktorské licence nechceme platy instruktorů za lekci 
snižovat. 
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Největší příspěvek na zvýšení ziskovosti lekcí by z popisovaných faktorů bodu zvratu 
mohla mít úprava ceny. Jak vyplývá z online recenzí i z dotazníkového šetření, s posky-
tovanými službami jsou zákazníci velmi spokojeni. Toto se týká klientů stálých i no-
vých. Zároveň z analýzy konkurence vyplynulo, že poskytované cvičení je zcela unikátní 
a nemá smysl cenově soutěžit s lekcemi velkých fitness center. Cenu lekcí tedy vzhle-
dem k těmto zjištěním dává smysl spíše zvednout. Vyšší zvednutí by však mohlo od-
radit stávající klientelu – to plyne též z dotazníkového šetření. Cenové navýšení by tedy 
mělo být pozvolné, mezi 10 a 20 %. Nabízí se dále možnost se zákazníky cenově více 
pracovat – samostatné vstupy by mohly být dražší, přičemž permanentky a kurzy by 
zůstaly na stejné hladině (tedy v zákazníkově očích by byly o to výhodnější). Tímto způ-
sobem by pak mohl vzrůst i počet opakovaných vstupů. 
 
K využití volných časů studia je nejefektivnější využít kombinaci návrhů, jež nepředsta-
vují žádné náklady navíc – fyzioterapeutické služby, pronájem sálu a soukromé lekce. 
Všechny služby přitom mohou být propagovány primárně na sociálních sítích. V pří-
padě pronájmu si řeší klientelu nájemci. V případě fyzioterapeutických služeb je 
možné využít k propagaci webové stránky studia a k organizaci stávající rezervační 
systém. Tyto dvě služby mohou být flexibilně upravovány dle zájmu, jelikož studio by 
z obou možností mělo stejný příjem. Přednost by byla dávána zájemcům o soukromé 
lekce, jelikož zde je příjem nejvyšší. Pakliže by ve vybraném čase již byl plánován jiný 
program, musel by být zrušen přinejmenším týden předem. 
 
Z hlediska příjmů, které nejsou spojené s tím, být odkázán na vztah s větší korporací 
a neplyne z nich žádné riziko v podobě nákladů jsou k navýšení ziskovosti vhodné po-
psané metody spolupráce prostřednictvím licencí a prodejem zboží se značkou D&D 
a Bungee workout. Prodej konzumního zboží by vyžadoval smlouvy s dodavateli a pra-
videlné zatížení dalšími náklady, což není žádoucí. 
 
Rizika a jejich zmírnění 
Hrozbu v podobě dalších restrikcí či uzavření provozoven v důsledku krize COVID-19 
nezbývá studiu než přijmout. Zmírnit následky takovýchto opatření mohou finanční in-
jekce od státu, odpuštění nákladových plateb (zejména nájmu), či příspěvky k udržení 
podniku (např. od věrných klientů).  
 
Riziko toho, že klesne ochota platit za cvičení, nebo budou preferovány levnější sub-
stituty, či obecně klesne zájem cvičit veřejně snižuje pozitivní zpětná vazba zákazníků, 
úzkost vztahů se zákazníky a kvalita i unikátnost poskytovaných služeb. 
 
Návrhy na snížení faktorů sezónnosti poptávky, zatíženosti lekcí a nízké finanční vý-
konnosti již byly v této kapitole popsány. Závislost na prostorech lze snížit prodejními 
činnostmi a paušálními příjmy z poskytovaných licencí. 
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5 Cíle a finanční prognóza 

5.1 Cíle SMART 

Na základě provedených analýz a výpočtů byly stanoveny návrhy, které by mohly při-
spět k zefektivnění fungování D&D Fitness studia a pomoci k zvýšení ziskovosti. Z nich 
nyní stanovím doporučení pro cíle, které by tomuto zefektivnění fungování a zvýšení 
zisků měly pomoci dosáhnout. Cíle budou určeny metodou SMART – tedy budou spe-
cifické, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově specifikované. 
 
Důležitou oblastí je způsob, jakým je podnik řízen. Toto bylo slabou stránkou podniku. 
Od září 2020 se proto budou oba obchodní partneři jednou až dvakrát týdně scházet 
k probírání aktuálních náležitostí a problémů podniku, rozhodování o dalších postu-
pech a dalším níže popsaným aktivitám. Mou kompetencí bude především vytváření 
návrhů řešení, finanční hodnocení záměrů, překládání závěrů např. pro plánování lekcí 
vzhledem k aktuálnímu období i trendům a vytváření marketingové komunikace. Má 
obchodní partnerka se bude starat zejména o chod lekcí, jejich plánování a o přímý 
kontakt se zákazníky. 
 
Jelikož management byl doteď zaměřen především na provoz lekcí, v tomto směru je 
nutné zavést kroky k implementaci managementu strategického, taktického a opera-
tivní řízení marketingové. Od září 2020 proto začnu zavádět s pomocí MS Excel evi-
denci, kde budu měsíčně shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat údaje o návštěv-
nosti dle typu lekce, zákazníka a zaplacené ceny. Dále budou přesně zaznamenávány 
obsazenosti lekcí v jednotlivých dnech s ohledem na čas konání lekce. Sledovat budu 
dále rušení lekcí a důvody, proč se tak stalo (málo přihlášených klientů, instruktor ne-
mohl, odhlášení zákazníků z lekce). Dle tohoto budu sledovat, jaké časy lekcí mají nej-
větší smysl. Vycházet budu z údajů rezervačního systému a denně sbíraných informací 
od instruktorů. Závěry těchto analýz budou od října měsíčně probírány a dle nich bude 
přizpůsobován počet lekcí, úroveň nákladů, marketingová strategie apod.  
 
Od října 2020 budu vytvářet příspěvky, jež budou přidávány na sociální sítě. Smyslem 
bude vzbudit zájem u současných sledujících a motivovat je k opětovnému navštívení 
studia, či sdílení mezi známé. Příspěvky proto musí být poutavé a využívat dynamiku, 
jenž je s Bungee workout spojená. Příkladem typů příspěvků budou informativní a na-
učné vysvětlivky k cvikům, ukázka, jak probíhá návštěva studia, předvedení cesty do 
studia, zábavné momenty z lekcí, rozhovory s klienty či instruktory a sestřihy cviků. 
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Do konce roku 2020 dále přejdeme na systém podvojného účetnictví, aby bylo možné 
lépe sledovat a vyhodnocovat finanční vývoj podniku a řídit cash flow. Vzhledem k roz-
ložení pracovních kapacit a efektivity vykonávaných úkonů bude mít účetní zpracová-
vání nyní na starosti matka mé obchodní partnerky, jelikož je účetnictví její živností. 
Závěry těchto podkladů budou od roku 2021 opět společně měsíčně probírány. Tyto 
změny prospějí řízení studia, bez vydání nákladů – vše bude zpracováno samostatně 
– vynakládán bude pouze čas managementu. 
 
Další oblastí je dosahování zisků mimo provozování lekcí. Za tímto účelem je jedním 
prostředkem využití licencí spojených s Bungee workout. Do konce roku 2020 doporu-
čuji uzavřít partnerství s dvěma podniky z velkých krajských měst České republiky. Ko-
munikujeme již v současnosti s kandidáty z Brna a Ostravy. Do konce roku 2021 je pak 
cílem uzavřít pět takovýchto partnerství, přičemž zisky z poplatků za používaná lana 
by měly dohromady dosahovat alespoň 25 000 Kč (5-6 lan průměrně na pobočku). 
S tímto procesem souvisí i školení nových instruktorů do těchto provozoven, přičemž 
instruktory si partneři shání sami. Školení se pořádá alespoň pro 4 instruktory, aby byly 
pokryty náklady na pořízení licence pro novou pobočku. Druhá fáze školení instruktorů 
po půl roce pak bude pro studio jednorázovým ziskem navíc. Školení a výbavu studií 
bude obstarávat má obchodní partnerka. Množnost uzavření partnerství a školení in-
struktorů budu propagovat na sociálních sítích a webových stránkách. Dále budeme 
s mou obchodní partnerkou pravidelně monitorovat potenciální kandidáty z krajských 
měst, jenž mají dostatečně přizpůsobené provozovny a budeme je kontaktovat 
s předložením nabídky spolupráce. 
 
Druhým způsobem, jak navýšit zisky mimo provozování lekcí je prodej sportovního ob-
lečení, doplňků a vybavení brandu D&D a bungee tématikou. Toto zboží bude v na-
bídce na provozovně, bude tak oslovovat klienty, kteří již mají k této tématice vztah. 
Zboží může být vyráběno kusově na objednávku, či může být uzavřeno partnerství 
s některým konkrétním dodavatelem. Kusové objednávky vyřizuje například společ-
nost Fedia promo. Do konce roku 2020 bude proveden průzkum trhu možných doda-
vatelů a výrobců takového zboží. Do konce února 2021 pak společně s mou obchodní 
partnerkou navrhneme design prvních výrobků a uvedeme je do nabídky. Nabídka 
bude kromě provozovny zveřejňována i na sociálních sítích. Zboží bude s pravidelností 
2 měsíců obměňováno. Cena se bude odvíjet od jednotlivých druhů zboží, cílem je však 
designem vytvářet vysokou přidanou hodnotu a oproti výrobním nákladům dosahovat 
ziskové marže alespoň 100 %. Cílem je dosáhnout do května 2021 z tohoto zdroje mě-
síčního zisku alespoň 5 000 Kč. Ve chvíli, kdy tři měsíce po sobě dosáhnou zisky z to-
hoto zdroje alespoň 10 000 Kč měsíčně, zváží se dále možnosti prodeje zřízením e-
shopu. 
 
  



 

 100 

Podstatnou oblastí je dále výkonnost prostor D&D Fitness studia, zejména využití časů, 
kde v současnosti není ekonomické vypisovat/otevírat lekce – tedy čas od rána až do 
cca 15:00. Od září 2020 budu propagovat na sociálních sítích a webových stránkách 
možnost pronájmu sálu, možnost fyzioterapeutických cvičení a možnosti pořádat sou-
kromé lekce. Do konce roku 2020 by měly zisky v těchto časech činit měsíčně alespoň 
8 000 Kč. Na tvorbě zisku se při tom může podílet kombinace: pronájem sálu jiným 
instruktorům skupinových lekcí, individuální fyzioterapeutické služby, soukromé lekce 
Bungee workout. Možnosti budou od září 2020 propagovány na webových stránkách 
a sociálních sítích. S dalšími fyzioterapeuty bude komunikovat má obchodní partnerka. 
Do konce března roku 2021 společně s obchodní partnerkou prozkoumáme možnosti 
a vytvoříme nabídku spolupráce pro okolní zaměstnavatele. Ta bude případně dle eko-
nomického vývoje a souvislostí COVID-19 v průběhu roku 2021 osobně prezentována.  
 
Dalším faktorem efektivnosti využití prostor je nastavení ceny pořádaných lekcí. V mě-
sících září 2020 až květen 2021 bude zkoumána citlivost návštěvnosti lekcí na úpravu 
cen. Výchozím bodem při tom bude zvýšení cen lekcí o 20 %, přičemž je nutné se za-
měřit na nalezení rovnováhy mezi cenami samostatných vstupů a permanentek či 
kurzů, aby byla zachována a dále budována věrná klientela. Efekty budou zvyšovány 
optimalizací počtu vypsaných lekcí, obsazenosti lekcí a snížením nákladů na marketing 
o 7 000 Kč, popsaným v předchozí kapitole. Cílem je se ke konci roku 2021 pohybovat 
na průměrné ziskovosti z provozu lekcí na 20 000 Kč měsíčně. V období před Vánocemi 
při tom bude na sociálních sítích, webových stránkách a v provozovně propagován 
prodej dárkových voucherů k zvýšení prodeje lekcí za plnou cenu v období vyšší se-
zónní návštěvnosti. Naopak v letních měsících bude uskutečňována podpora prodeje 
slevami, zejména v případě permanentek na letní období. Ke konci roku 2021 tímto 
způsobem chceme docílit snížení rozdílu měsíce s nejvyšším příjmem oproti měsíci 
s nejnižším příjmem na 40 %.  

5.2 Finanční prognóza 

Budoucí finanční vývoj D&D Fitness studia je možný rozčlenit do čtyř samostatných 
kategorií – běžný provoz lekcí Bungee workout, provoz z činností, kdy se ve studiu ne-
konají lekce, prodej zboží a příjmy z licencí. Prognózu vytvořím na dobu tří let od srpna 
2020 do července 2023. 
 
Odhad provozu lekcí se odvíjí zejména od vývoje okolností v důsledku epidemie CO-
VID-19. Nad možností, kdy budou zavřeny provozovny, nebo nebude prakticky žádná 
poptávky po cvičení nemá příliš smysl uvažovat. V takovém případě by totiž studio 
muselo zvažovat ukončení činnosti, či by vývoj závisel na dalších okolních faktorech. 
Proto budu počítat s možností, kdy se situace na trhu začne pozvolna vracet do stavu 
před koronavirovou krizí. Návrat do hodnot trendu návštěvnosti a obsazenosti lekcí 
z přelomu let 2019/2020 (viz kapitola 3.1.5) při tom počítám k začátku roku 2021. (Což 
koresponduje s predikcemi ekonomického vývoje prostředí v kapitole 2) 
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Do té doby bude s mírným nárůstem pokračovat trend z „koronavirových“ měsíců roku 
2020. Od září 2020 při tom dochází k popisovanému zdražení lekcí o 20 %. Z hlediska 
managementu rizik počítám k tomuto termínu se snížením průměrné obsazenosti 
lekcí o 0,5 klientů. Marketingovými aktivitami, rozšiřováním povědomí o studiu a po-
zvolným růstem stálé klientely uvažuji nárůst průměrné obsazenosti lekcí o 0,0025 kli-
enta měsíčně. Obdobnými vlivy očekávám meziroční nárůst měsíční návštěvnosti o 10 
% (zpomalující efekt – mezi roky 2018 a 2019 to bylo 30 %). Za těchto podmínek lze 
očekávat takovýto vývoj ziskovosti lekcí: 

Odhad vývoje příjmů v časech nevytížených lekcí, v časech od rána do 15:00 se odvíjí 
od zájmu po fyzioterapeutickém cvičení a soukromých lekcích a od poptávce instruk-
torů lekcí pronajmout si sál k pořádání lekcí. Tímto způsobem se pouze využívá sál 
a studiu nevznikají žádné další náklady. Z příjmů se pouze odečte plat.  
 
Poptávka po soukromých lekcích při tom bude nepravidelná, jednorázová a částečně 
sezónní (například období, kdy se pořádají firemní akce a teambuildingy – konec roku, 
duben, květen, září). Po odečtení platu instruktora činí zisk studia za soukromou lekci 
1 900 Kč (1 hodina). Nárůst zájmu lze očekávat jen pozvolný s tím, že kromě výjimek 
nebude počet soukromých lekcí překračovat 5 lekcí měsíčně.  
 
Poptávka po fyzioterapeutických službách bude pravidelnější. Problémy, kvůli kterým 
tento typ služeb zákazníci vyhledávají nemizí po jediné návštěvě, postupně se tedy na 
týdenní bázi bude vytvářet dlouhodobější klientela. Bude však chvíli trvat, než se o této 
službě začne zvedat povědomí a než se zvednou kapacity v důsledku sehnání se stu-
diem spolupracujících dalších fyzioterapeutů. Po odečtení platu fyzioterapeuta bude 
zisk za jednu hodinu činit 500 Kč. 
 
  

Tabulka 7 Prognóza příjmů, nákladů a zisků z lekcí Bungee workout; vlastní zpracování 
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Nejstálejší položkou budou časy, které si vyberou instruktoři jiných cvičení k pronájmu 
sálu. Cvičení totiž obvykle chtějí dlouhodobě a ve stejné časy, aby mohli budovat stá-
lou klientelu. Občas se však některé termíny nemusí konat například pro nedostatečný 
zájem či eventuálně kvůli ukončení spolupráce. Počet lekcí týdně bude postupně ča-
sem narůstat se zvětšením povědomí o možnosti pronájmu. Největší zájem při tom 
lze očekávat u cvičení, která využívají různých závěsných systémů (např. TRX, Fly jóga). 
Tyto cvičení mají menší kapacitu, proto instruktor může požadovat hned několikaho-
dinový pronájem. Hodinový pronájem studiu přinese zisk 500 Kč. 
 
Fond užitných hodin s přestávkami na mezi jednotlivými aktivitami je při tom mezi 8:00 
a 15:00 6 hodin. Měsíčně je tedy na tyto aktivity možnost využít 180 hodin. Vývoj je 
zpomalován konflikty, které mohou při volbě konkrétního času mezi službami nastat. 
Dle řečených faktorů by se vývoj těchto zisků mohl pohybovat následujícím způsobem: 

 
Od března 2021 bude dalším zdrojem zisků pro D&D Fitness studio prodej sportovního 
a běžného oblečení s motivy D&D a Bungee workout. Jelikož bude zboží vyráběno až 
v momentě objednávky, nebude mít tímto způsobem podnik žádné další náklady. Ná-
klady budou vždy spojeny nanejvýš jen s výrobou sady, která bude v provozovně na 
ukázku zákazníkům (možno počítat 3 000 Kč). Zisk se bude lišit od konkrétní položky, 
plánovaný zisk je však přinejmenším 300 Kč. Vzhledem k pozitivnímu vztahu zákazníků 
ke službám a značce a k velkému podílu stálých zákazníků (momentálně okolo 50 %) 
bude nárůst tržeb zpočátku rychlejší a poté bude kolísat vzhledem k měsícům, kdy bu-
dou vydávány nové produkty. Zároveň se bude střídat vliv zákazníků, kteří již nebudou 
chtít kupovat tolik Bungee a D&D orientovaného zboží a vliv nově zaujatých a nově 
vytvářených nadšených/stálých zákazníků. 
 

Tabulka 8 Prognóza zisků z aktivit v nevytížených časech; vlastní zpracování 



 

 103 

Zisky z tohoto zdroje lze odhadovat tímto způsobem: 

Posledním stálým zdrojem zisků je výběr poplatků za licence. Příjem bude konstantní 
pro každého partnera a platba se bude odvíjet od počtu lan, které jsou ve studiu uží-
vány. Za každé lano, které může být použito zákazníkem platí studio měsíčně 750 Kč. 
Vybavení studia trvá delší dobu a shánění partnera, jehož prostory splňují technické 
požadavky, je komplikované. Vzhledem k tomu, že v okolí partnera nebudeme posky-
tovat licenci nikomu dalšímu, lze počítat v České republice s kapacitou 15 studií. Dle 
velikosti prostor se počet lan může pohybovat mezi 6 a 12. Do konce roku 2020 by-
chom chtěli uzavřít partnerství s Brněnským a Ostravským studiem. Od listopadu 2020 
tedy očekáváme z tohoto zdroje očekáváme měsíčně zisky 7 500 Kč a od prosince 2020 
dalších 6 000 Kč. Vzhledem k tomu, jak takovéto vyjednávání je nejasné a může být 
zdlouhavé, další možnosti partnerství nebudou v kalkulaci zisků zahrnuty. 
 
Sjednocením všech prvků dostáváme náhled na možný vývoj ziskovosti D&D Fitness 
studia v období od srpna 2020 do července 2023: 

Tabulka 9 Prognóza zisků z prodeje zboží; vlastní zpracování 

Tabulka 10 Prognóza ziskovosti D&D Fitness studia; vlastní zpracování 
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Dle tohoto vývoje by kombinací zavedených změn studio začalo dosahovat nových 
úrovní ziskovosti spolu s návratem poptávky z doby před krizí COVID-19 začátkem roku 
2021, kdy je zároveň poptávka po sportovních službách nejvyšší. Zejména prvních pět 
měsíců v roce pak zaznamenává nejvyšší ziskovost. Dle tohoto vývoje by došlo ke spla-
cení původních investic v březnu roku 2022 a od té doby by se oba obchodní partneři 
mohli živit pouze prostřednictvím D&D Fitness studia. 
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Závěr 

Tato práce vznikla z potřeby pomoci dvěma podnikatelům při jejich první zkušenosti 
s podnikáním, konkrétně při řízení podniku D&D Fitness studio. Tomu je uzpůsobeno 
pojetí a charakter podnikatelského plánu, který slouží pro interní užití při vedení pod-
niku. 
 
Doposud fungování studia nedosahovalo očekávaných úrovní zisku a více než dva roky 
pracuje na upevňování své pozice na trhu, získávání klientely a pozvolném růstu. Tyto 
roky poskytly data a poznatky do budoucna. Cílem této práce bylo zjistit existující ne-
dostatky, zpracovat podklady, které by mohly přispět k řízení studia a zvýšení zisku 
a dále vytvořit návrhy na zlepšení a zefektivnění chodu studia. 
 
K základním zjištěním patří, že D&D Fitness studio může najít oporu ve svých pracov-
nících a instruktorech a těží z jedinečné pozice v rámci fitness odvětví, jakožto subjekt, 
který jediný může poskytovat svým klientům unikátní cvičení Bungee workout. Cvičení 
je pro klienty pohybově i zdravotně velmi přínosné a je přístupné prakticky každému, 
čímž dodává studiu silnou vyjednávací pozici vůči klientům. Nevýhodou cvičení jsou 
vysoké nároky na prostory i technické vybavení a nízká maximální kapacita na jednu 
lekci. K odražení od hranice bodu zvratu bylo doporučeno měsíční cílování počtu vy-
psaných lekcí, zejména ve večerních časech, navýšení obsazenosti lekcí, snížení výdajů 
na marketing a zvýšení ceny vstupů na lekce o 20 %. Dále zjištěná sezónnost poptávky 
a nevytížená kapacita prostor studia by mohla být kompenzována rozšířením portfolia 
služeb např. o fyzioterapii, pronájem prostor, či využitím podpory prodeje vlastními 
slevami, nebo akcemi přes portál Slevomat v letních měsících.  
 
Vedení bylo doporučeno pravidelně stanovovat cíle, samostatně řídit marketingovou 
komunikaci, účelněji si rozdělovat pracovní kompetence a vyhodnocovat měsíční sta-
tistiky návštěvnosti, obsazenosti a ziskovosti. Z dotazníkového šetření klientů bylo zjiš-
těno, že hlavním důvodem návštěv studia je nehledě na věku zábava, nikoliv cvičení, 
či posilování. Zároveň jak noví, tak stálí zákazníci jsou se službami velmi spokojeni 
a mají ke značce D&D blízký vztah. Tento vztah bylo doporučeno využít rozšířením pro-
duktů o prodej zboží (sportovního i běžného oblečení) s brandem D&D a tématikou 
Bungee workout. 
 
Jakožto jediný poskytovatel unikátní služby, jíž si zákazníci velmi cení, si D&D Fitness 
studio nemusí příliš dělat starosti s konkurencí a jejími možnostmi tvořit nižší ceny. 
Studio má prostřednictvím udílení licencí na cvičení Bungee workout možnost získat 
další příjmy partnerstvím s fitness centry v dalších velkých městech České republiky. 
 
Největší hrozbou je v současnosti pro podnik možné další zavření fitness provozoven 
a opatření v souvislosti s epidemií COVID-19. Tyto rizika však nezbývá než přijmout. 
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Tato práce byla podnětem pro provedení bližšího rozboru dosavadního fungování 
podniku D&D Fitness studio. Výstupy odhalily řadu rezerv a nevyužitého potenciálu 
v možnostech podnikání studia a v generování zisku. Pomohly také ujasnit si finanční 
toky, celkovou situaci a nastavit směr, jakým by se podnik měl dále ubírat, na čem více 
stavět a čeho se vyvarovat, aby se mohl dále rozvíjet.   
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