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1  ÚVOD 
 

Dlouho jsem se rozmý�lel o tématu diplomové práce. Nakonec zvítězila my�lenka, která je 

úzce propojena s mou současnou hlavní pracovní náplní � ZALO�ENÍ PODNIKU. V této 

práci budu propojovat svůj podnikatelský plán - teoretické kroky zalo�ení podniku spolu 

s kroky  praktickými. 

 

Na základě vlastních pracovních zku�eností v oboru jsem se rozhodl zalo�it Realitní kancelář. 

Prvním krokem je fyzické zalo�ení kanceláře, kterou bych chtěl v budoucnu roz�ířit o několik 

poboček, které by se soustředily na jiné oblastní trhy (severní Morava, středočeský, 

západočeský, atd. ).  

 

Ze začátku práce jsem se věnoval rozdělení podniků předev�ím dle právní formy a velikosti. 

�íre jsem se rozhovořil o formách a velikosti podniku, které dle mého názoru se nejlépe hodí 

na  REALITNÍ KANCELÁŘ.  

 

V dal�ích části práce jsem věnoval podnikatelskému plánu a nále�itostem s tímto plánem 

souvisejícími, kde největ�í důraz bude na slu�bách, který nám přinesou výhodu nad ostatními 

realitními kancelářemi. 

Část druhá, praktická, je ji� samotným podnikatelským plánem pro zalo�ení nízkonákladové 

firmy poskytující slu�by v oblasti realit. 
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2  CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍ V REALITÁCH 
A SEZNÁMENÍ SE S REALITNÍM TRHEM 

 

Podstata realitní činnosti: 

Realitní kancelář vyu�ívá dlouhodobé zku�enosti, které se neopírají pouze samotným 

obchodem v realitách, ale i navazující obory, jako jsou například finančnictví, stavebnictví, 

daňová a samozřejmě i legislativní problematika. 

 

Výhody vyu�ití slu�eb realitní kanceláře: 

- profesionální prezentace nemovitosti  

- �etří čas prodávajícím i kupujícím 

- propagace nemovitosti v inzerci elektronické a ti�těné, které má klient zdarma  

právní servis zdarma 

- kvalitní právní slu�by i finanční poradenství, které jsou dlouhodobou spoluprací 

vyzkou�ené mohou dopředu zajistit hladký průběh obchodu a minimalizovat rizika nesplnění 

závazků vyplývající z uzavřených smluv   

- výpisy z katastru nemovitostí zdarma 

- zaji�tění finančního poradce zdarma 

- zaji�tění odhadce dle dohody 

- v případě převodu vlastnictví � zaji�tění daňového přiznání z převodu nemovitosti 

zdarma 

- předání nemovitosti předávacími protokoly  

- přepisy v�ech sítí na nového majitele 

 

Nevýhody vyu�ití slu�eb realitní kanceláře: 

- provize za zprostředkování obchodu, která se pohybuje od 3% do 5% + DPH z ceny 

nemovitosti, které jsou hrazeny kupujícím 

- neseriózní kanceláře nepřesnými informacemi ba dokonce dezinformacemi mů�ou 

zapříčinit neprodejnost dané nemovitosti 

- nekvalitní slu�by mohou způsobit vysoké finanční ztráty  
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3  POJEM PODNIKATELE 
Podnikatelem nazýváme právní subjekt, zabývající se soustavně podnikáním. Úprava 

podnikání jako druhu majetkoprávních vztahů je systematicky řazena do oblasti soukromého 

práva a řídí se předev�ím občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem. Občanský zákoník 

označuje subjekty soukromoprávních vztahů jako osoby. 

     Osobami jsou pak osoby fyzické a osoby právnické. Podnikat mohou jak fyzické, tak 

právnické osoby.  

3.1 Členění podnikatelů/ podniků  
Podnikatele členíme na: 

protokolované 

neprotokolované 

 

Protokolovanými jsou ti podnikatelé, kteří jsou zapsání v obchodním rejstříku (§27 a� 381 

obch. zák.). Protokolovaní podnikatelé nabývají oprávnění k podnikání dnem, k němu�  jsou 

v obchodním rejstříku zapsáni. 

 

U neprotokolovaných podnikatelů rozli�ujeme ty, kteří podnikají na základě �ivnostenského 

oprávnění nebo podle zvlá�tního předpisu (jiné ne� �ivnostenské podnikání). 

 

Existuje mnoho kritérií, podle kterých lze klasifikovat podniky, pro potřeby této práce 

bychom se je�tě zaměřili zejména na: 

dělení dle právní formy 

dělení dle velikosti                              1

                                                
Autorský kolektiv  pod vedením JUDr. Aleny Pospí�ilové Podnikání ASOU a,s, 2007 
ISBN: 978-80-7357-293-8 
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Fyzické osoby jako podnikatelé 

Samostatně podnikající osoba je jednou z nejjednodu��ích forem podniku, jak na řízení, tak na 

zalo�ení. Podnikatel - fyzická osoba je objektem právních vztahů a na svém podnikání se 

podílí jak svou, prací tak svým kapitálem. �ivnost podle zákona o �ivnostenském podnikání je 

� soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za 

účelem dosa�ení zisku za podmínek stanovených tímto zákonem�. 

 Rozli�ujeme �ivnosti podle podmínek, je� musí �ivnostník splňovat, na ohla�ovací, které 

smějí být provozovány při splnění stanovených podmínek na základě ohlá�ení a 

koncesované, které smějí být provozovány jen na základě státem udělené koncese (povolení). 

 

Ohla�ovací �ivnosti se dále dělí na : 

Řemeslné, pro jejich� provozování je nutný výuční list nebo vysvědčení o odpovídajícím 

středním odborném vzdělání, píp. Vysoko�kolský diplom  

Vázané, které jsou �vázány� na prokázání odborné způsobilosti podle zvlá�tních předpisů  

Volné, pro ně� není odborná způsobilost podmínkou. 

 

Podle předmětu podnikání se �ivnosti rozdělují na: 

Obchodní (prodejny, hostince, hotely, cestovní kanceláře, půjčovny,�), 

Výrobní (v rámci povahy �ivnosti lze výrobky stejného druhu i nakupovat, prodávat, 

opravovat a pronajímat), 

Poskytující slu�by (opravy a údr�ba věcí, přeprava osob a zbo�í a jiné práce k uspokojování 

potřeb obyvatelstva). 

V na�em případě se jedná o �ivnost ohla�ovací � volnou, poskytující slu�by.  

 

Pro mo�nost podnikání touto formou musí podnikatel splňovat stanovené podmínky: 

dosa�ení 18 let 

způsobilost k právním úkonům 

bezúhonnost 

splnění daňových podmínek vůči státu 

 

Oprávnění provozovat �ivnost se dosvědčuje �ivnostenským listem. Pro jeho získání musí 

podnikatel ohlásit �ivnost u místně příslu�ného �ivnostenského úřadu. 
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Fyzická osoba ručí celým svým majetkem. Proto�e se chceme rozvíjet a roz�iřovat na�í 

působnost i do ostatních regionů, to znamená vytvořit kolektiv, kteří budou spolupracovat 

k dosa�ení na�eho cíle, budeme měnit fyzickou osobu na právnickou osobu. Rozhodli jsme se 

pro společnost s ručením omezeným. 

 

3.2  Dělení dle právní formy 
 

Právní forma je jedním z dlouhodobě působících rozhodnutí. To jakou právní formu pro svůj 

podniku vybereme, bude pro nás mít dal�í legislativní, daňové a ekonomické důsledky. 

V průběhu podniku mů�e být výhodné kvůli vněj�ím a vnitřním změnám v podniku změnit 

právní formu podniku. Právní forma by měla odrá�et právní a ekonomické preference 

zakladatele. 

Obchodní společnosti jsou právnické osoby zakládané zásadně za účelem podnikání. Jejich 

společníky mohou být jak osoby fyzické, tak i právnické. 

 

Kritéria pro právní formu: 

- způsoby ručení za závazky podniku 

- způsob řízení a spolurozhodování 

- počet zakládajících osob 

- počáteční kapitál 

- administrativní slo�itost 

- daňové povinnosti 

- mo�nosti financování 

- image podniku 

 

Osobní obchodní společnost předpokládá osobní účast podnikatele na řízení a neomezené 

ručení společníků za závazky společnosti. U osobních obchodních společností není potřeba 

kapitálový vklad společníků. 

Při zalo�ení kapitálové společnosti zákon stanoví povinnou kapitálovou účast společníků ve 

vý�i stanovené ve společenské smlouvě a neukládá společníkům osobní účast na podnikání. 

Společník ručí pouze ve vý�i svého vkladu a na řízení podniku se podílí pouze rostřednictvím 

valné hromady. Řízení je tedy v těchto případech oddělené od vlastnictví.  
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Smí�ené společnosti jsou kombinací obou vý�e uvedených principů, mají znaky jak 

kapitálové, tak obchodní společnosti � práva a povinnosti společníků se li�í podle způsobu 

svého podílnictví na společnosti. 

První volbou podnikatele je proto rozhodnutí, zda bude podnikat jako fyzická osoba podle 

zákona o �ivnostenském podnikání, nebo zvolí podnikání prostřednictvím obchodní 

společnosti, které je upraveno v obchodním zákoníku. V následujících odstavcích se budu 

podrobněji věnovat detailněji aspektům fyzické a právnické osoby. 

 

Obchodní společnosti a dru�stva 

Obchodní společnosti jsou právnické osoby zalo�ené za účelem podnikání. Li�í se mezi sebou 

způsobem ručení za své závazky (dluhy). Zakládají se společenskou smlouvou a vnikají 

zápisem do ob vhodného rejstříku. Podnikají-li v některém �ivnostenském oboru, musí jejich 

odpovědní zástupci mít k němu �ivnostenské oprávnění. 

Rozli�ujeme čtyři druhy obchodních společností: veřejnou obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.  

 
Veřejná obchodní společnost 

Je taková společnost, kdy alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem a 

ručí za závazky společnosti nerozdílně ve�kerým svým majetkem. 

Obchodní jméno musí obsahovat označení, veřejná obchodní společnost�, které mů�e být 

nahrazeno zkratkou: NÁZEV veř. Obch.spol. nebo NÁZEV v.o.s. Je-li obchodním jménem 

příjmení alespoň jednoho ze společníků, postačí dodatek � a spol.� (např. SEZIMA a spol.). 

K vedení společnosti je oprávněn ka�dý společník podle dohodnutých zásad, případně mů�e 

být vedením pověřen jeden ze společníků, který se pak řídí rozhodnutím vět�iny (při 

hlasování má ka�dý společník jeden hlas). O zisk i ztrátu se dělí společníci rovným dílem. Pro 

společníky platí tzv. zákaz konkurence, co� znamená, �e bez svolení ostatních nesmí 

společník jinde podnikat v předmětu podnikání společnosti. 

Výhodou této společnosti je, �e se dá snadno zalo�it i s minimální základním kapitálem. 

K jejímu zdárnému podnikání je v�ak nutné, aby si společníci dobře rozuměli. (přesto je nutné 

sepsat společenskou smlouvu), ale hlavní nevýhoda je NEOMEZENÉ RUČNÍ KA�DÉHO. 
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Komanditní společnost 

Její název vyplývá z toho, �e je slo�ena: 

z jednoho nebo více komanditistů, kteří ručí za závazky společnosti jen do vý�e svého vkladu 

zapsaného v obchodním rejstříku, a z jednoho nebo více komplementářů, kteří ručí celým 

svým majetkem. Proto jsou k obchodnímu vedení spolčenosti oprávněni jen oni. V ostatních 

případech rozhodují v�ichni společně vět�inou hlasů. Naproti tomu pro komanditisty neplatí 

zákaz konkurence (není-li ve smlouvě stanoveno jinak). 

Pokud by se stalo, �e by účast komanditistů nějakým způsobem zanikla, mů�e se komanditní 

společnost přeměnit na veřejnou obchodní společnost. 

Obchodní jméno musí opět obsahovat zkratku �kom.spol. nebo � k.s.� 

Veřejní obchodní společnosti se někdy nazývají osobním společnostmi a komanditními 

společnostmi smí�enými.  

 

Akciová společnost 

Akcie je cenný papír o určité jmenovité hodnotě, který dává akcionáři právo podílet se jako 

společník na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zániku. 

U akciové společnosti je její základní jmění (které musí činit nejméně 1 milion Kč) rozvr�eno 

na určitý počet akcií o dané jmenovité. 

Akciová společnost odpovídá za poru�ení závazků celým svým majetkem, ale akcionář za 

závazky společnosti neručí. Má právo na dividendu, tj. podíl ze zisku určeného valnou 

hromadou k rozdělení. Na rozdělení zisku se podle stanov mohou podílet i zaměstnanci 

společnosti, případně mohou získávat zaměstnanecké akcie. 

Na valné hromadě má akcionář počet hlasů podle jmenovité hodnoty jeho akcií. 

Činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná představenstvo zvolené na valné hromadě. 

Musí být nejméně tříčlenné a ze svého středu volí předsedu představenstva. Dozorčí rada, 

která dohlí�í na práci představenstva a na podnikatelskou činnost společnosti, musí být té� 

nejméně tříčlenná. Pro členy představenstva a členy dozorčí rady platí zákaz konkurence, ale 

pro ně mů�e valná hromada stanovit tantiémy, tj. podíly na zisku určeného k rozdělní (kromě 

dividend). 

Akciová společnost mů�e být zalo�ena jedním zakladatelem, je-li právnickou osobou, jinak 

dvěma i více zakladateli (ti pak musí uzavřít zakladatelskou smlouvu). U obchodního jména 

pak musí mít označení �akciová společnost� nebo zkratku �akc. spol.�, případně je �a.s.� 

 

 



10 
 

Dru�stvo 

Dru�stvo musí mít nejméně pět členů nebo ho mohou tvořit nejméně dvě právnické osoby. 

Samo je té� právnickou osobou a za poru�ení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

Členové za závazky dru�stva neručí. 

Základním jmění dru�stva je tvořeno souhrnem členských vkladů a musí činit nejméně 50 

tisíc Kč. Dru�stvo vniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, jestli�e před tím proběhla 

ustavující schůze, bylo zvoleno předsednictvo, schváleny stanovy a zaplacena alespoň 

polovina zapisovaného jmění. Dru�stvo je povinno při svém vzniku té� vytvořit nedělitelný 

fond nejméně ve vý�i 10% zapisovaného základního jmění a ka�dým rokem jej doplňovat o 

10% čistého zisku a� do vý�e minimálně 25 tis Kč. Tento fond se po dobu trvání dru�stva 

nesmí rozdělovat mezi členy. 

 

Podíl člena na zisku dru�stva je úměrný jeho splacenému vkladu. 

Nejvy��ím orgánem dru�stva je členská schůze, na ní� má při hlasování ka�dý člen jeden hlas. 

Činnost dru�stva řídí členskou schůzí zvolené představenstvo, které ze svého středu volí 

předsedu dru�stva, případně místopředsedu nebo ředitele pro organizování bě�né činnosti 

dru�stva.  

 

Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a má právo kontrolovat ve�kerou činnost dru�stva a 

projednávat stí�nosti členů. Je odpovědna členské schůzi. Její člen nemů�e být současně 

členem představenstva.  

Zákaz konkurence platí pro členy představenstva, členy revizní komise, ředitele a prokuristu 

(je-li zaměstnán). 

 

Společnost s ručením omezeným 

Název této společnosti je odvozen od toho, �e ručení ka�dého společníka je omezeno jen ve 

vý�i jeho vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Společnost sama v�ak odpovídá za 

poru�ení svých závazků celým svým majetkem, tedy celým obchodním jměním. Proto musí 

začít s určitým základním jměním, které musí při zápisu od obchodního rejstříku činit 

nejméně 200 000,- Kč.  

Společnost mů�e být zalo�ena i jen jednou osobou, ta v�ak v tom případě musí do zápisu 

v obchodním rejstříku splatit celou vý�i základního jmění 200 000,-Kč. Nejvý�e mů�e mít 

společnost padesát společníků. 
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Ka�dý ze společníků, který převzal peně�itý vklad, musí splatit před podáním návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku nejméně 30% hodnoty celého převzatého vkladu. Peně�itý vklad je 

mo�no splatit buď v hotovosti k rukám správce vkladu, který je zakladatelem pověřený tím ve 

smlouvě, popř. na účet banky. K návrhu na zápis společnosti se přikládá pak písemné 

prohlá�ení správce vkladu a vlastnické právo přechází na společnost dnem jejího vzniku.  

Ke splnění vkladu, spočívajícího v převodu vlastnického nebo jiného věcného práva 

k nemovitosti, je třeba po vzniku společnosti uskutečnit vklad tohoto práva do katastru 

nemovitostí na základě písemného prohlá�ení vkladatele. Písemné prohlá�ení vkladatele o 

kladu nemovitosti s ověřeným podpisem musí být předáno spolu s nemovitostí správci vkladu 

před vznikem společnosti.  

Obsah společenské smlouvy se řídí předev�ím tím, zda zakladatelé společnosti chtějí 

odchylně upravit některé otázky, kde jim zákon takové právo umo�ňuje. Jsou to např. 

ustanovení o. : 

- vý�i úroků z prodlení při splácení vkladů 

- převoditelnosti a dělení obchodních podílů, 

- způsobu dělení zisku mezi společníky, 

- působnosti valné hromady, 

- rozsahu zákazu konkurence, 

- způsobu stanovení vypořádacího podílu a podílu na likvidačním zůstatku. 

    

Zakládá-li s.r.o. jediná právnická či fyzická osoby, nahrazuje společenskou smlouvu 

zakladatelská listina.  

Zakladatelská listina má obdobný obsah jako společenská smlouva a je pro ni předepsána 

forma notářského zápisu. Je-li zakladatelem jediná osoba, je povinna splatit celý základní 

kapitál před návrhem na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku. Zakladatel je zároveň správcem 

vkladu.  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují v�ichni jednatelé a jejich podpisy musí být 

úředně ověřeny.  

 

K návrhu se přikládá: 

- společenská smlouvy (zakladatelská listina) 

- prohlá�ení správce vkladu nebo jiný doklad o splacení nepeně�itých vkladů a 30% 

vkladů v�ech společníků a 100 000,-Kč na základním kapitálu, 

- posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeně�itých vkladů, 
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- doklad o tom, �e společnost nejpozději ke dni zápisu získá �ivnostenské nebo jiné 

oprávnění k podnikání v rozsahu zapisovaného předmětu podnikání, 

- plné moci zmocněnců, kteří podepsali se zakladatelem společenskou smlouvu nebo za 

jednatele  návrh na zápis ( podpisy zmocnitelů na plné moci musí být úředně ověřeny), 

- je-li určena jednatel zahraniční fyzická osoba, doklad o tom, �e má povolení k pobytu 

v ČR, 

- je-li zakladatelem zahraniční právnická osoba, její výpis z obchodního rejstříku nebo 

jiný doklad o její existenci, tento doklad podlého superlegalizaci, není-li s příslu�ným 

státem uzavřena smlouva o právní pomoci, na jejím základě se superlegalizace 

nevy�aduje. 

 

Společnost musí té� vytvářet rezervní fond a to zpočátku ve vý�i nejméně 10% z poprvé 

vytvořeného čistého zisku (ale ne více ne� 5% základního jmění). Postupně jej musí ka�dým 

rokem doplňovat minimálně částkou % z čistého zisku a� do dosazení vý�e určené 

společenskou smlouvou (nejméně 10 % základního jmění (Rezervní fond je ulo�en na účtu u 

banky a slou�í ke krytí ztrát společnosti. Pokud by jeho stav klesl pod stanovenou vý�i, musí 

být ze zisku doplněn a teprve pak lze určovat podíly na zisku. 

Podíl na zisku se určuje podle obchodních podílů společníků. K výplatě v�ak nelze pou�ít 

peněz ze základního jmění nebo rezervního ani prostředků určených k jeho doplnění. 

Nejvy��ím orgánem společnosti je valná hromada, na které má ka�dý společník tolik hlasů, 

kolik má jeho vklad tisíc korun.  Valná hromada volí jednoho nebo více jednatelů, kteří jsou 

oprávněny jednat jménem společnosti, a nejméně tři členy dozorčí rady (stanoví-li tak 

společenská smlouva). Ta dohlí�í na činnost jednatelů, kontroluje obchodní a účetní knihy, 

roční účetní uzávěrku a podává zprávy valné hromadě. Jejím členem nemů�e být jednatel. Na 

jednatele i na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence, na ostatní společníky nikoliv. 

 

Výhody a nevýhody právnické osoby společnosti s ručením omezeným: 

Nevýhody u právnické osoby vůči fyzické osobě je: 

-  nemá mo�nost sní�ení nákladů formou pau�álu (u realitní činnosti je tato nákladová 

polo�ka 50% + sociální a zdravotní poji�tění)  

- zdanění je na základě data na faktuře a nikoliv dnem příjmů finančních prostředků.  

- nelze vést zjednodu�ené účetnictví � účetní evidenci 

- počáteční vklad na podnikatelském účtu 200.000,- Kč (je-li před zápisem do 

obchodního rejstříku splaceno alespoň 100.000,- Kč, zbytek mů�e být doplacen do 5 let) 
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Výhody u právnické osoby vůči fyzické osobě je: 

- omezené ručení společníků 

- �ivotnost společnosti je dlouhodobá (při odchodu společníka nehrozí její zru�ení) 

- snadněj�í uplatnění placených profesionálů v řídícím managementu 

- snadno majetkově expanduje formou navý�ení vkladů společníků nebo přistoupením 

dal�ích společníků 

 

4  PODNIKATELSKÝ PLÁN 
Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, který popisuje v�echny 

podstatné vněj�í a vnitřní faktory související se zahájením podnikání či fungování existující 

firmy. Jeho cílem je odpovědět na otázky, kde se právě nacházíme, kam se chceme dostat a 

jak se tam dostaneme. Konkretizuje záměry do budoucna. Zpracovat podnikatelský plán 

vy�aduje od podnikatele odvahu, flexibilitu a invenci. 
Sestavení podnikatelského plánu musí vycházet z marketingového rozboru koupěschopné 

poptávky a ze schválené strategie firmy 

Podnikatelský plán by měl být pova�ován za základní dokument pro vlastníky a management 

podniku pro formální posouzení potřeb trhu a konkurence, vyhodnocení silných a slabých 

stránek podniku a stanovení kritických faktorů pro úspě�nost podniku a dosa�ení jeho 

ziskového růstu. 

Mů�e poslou�it i k posouzení a změně interního financování a stanovení cílů pro tým 

mana�erů. Měl by být pravidelně vyhodnocován a případně upravován. Sestavit by ho měl 

management podniku. Jeho příprava často trvá mnohem déle, ne� management očekává. 

Odpovědnost za jeho obsah by měl nést vlastník nebo jednatel podniku, nicméně 

podnikatelský plán by měli za svůj vzít v�ichni členové managementu jako celek a pova�ovat 

ho za dokument, který stanovuje náročné, ale splnitelné cíle, k jejich� dosa�ení se v�ichni 

zavazují.  

Součástí podnikatelského plánu by mělo také být zdůvodnění, proč jsem přesvědčen, �e 

podnik bude úspě�ný, a co jej činí jedinečným. Je potřeba mít neustále na mysli, �e 

podnikatelský plán budou číst potenciální investoři hledající mo�nost investovat své peníze s 

odpovídající návratností. Je potřeba se vyhnout zbytečným podrobnostem a sna�te se 

podnikatelský plán sestavit tak, aby nebyl příli� rozsáhlý. 
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Při podnikatelském plánu je třeba mít tři výchozí body: 

• co dělám;  
• co potřebuji;  
• co nabízím. 

Říká se, �e v�e, co napí�i do svého podnikatelského plánu, se má týkat právě těchto tří bodů 

  Struktura podnikatelského plánu pro začínající podnikatele: 

 
1) Titulní strana 

2) Obsah 

3) Shrnutí podstatných informací 

4) Popis firmy, produkt, strategie 

5) Údaje o vlastnících firmy, resp. klíčové osobnosti  

6) Analýza trhu 

7) Marketingový plán 

8) Finanční plán 

9) Přílohy 

 

4.1  Titulní strana 
Titulní strana by měla obsahovat název a sídlo společnosti, jméno podnikatele a kontakt, dále 

popis společnosti a její činnosti, informace, �e se jedná o podnikatelský plán a k čemu bude 

slou�it. Ve specifických případech zde lze uvést částku potřebného financování a také 

prohlá�ení zprávy za důvěrnou. 

 

4.2          Obsah 
Musí být v dokumentu pro usnadnění orientace v dokumentu a rychlého vyhledávání. Obsah 

by měl být dle Vebera2 omezen na první tři úrovně nadpisů, vět�í podrobnost obsahu není 

nutná. 

 

                                                
2 VEBER, J; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy.1.vyd. Praha : Grada Publishing, 
2005. 304 s. ISBN 80-247-1069-2 



15 
 

4.3   Shrnutí podstatných informací 
Shrnutí nebo také exekutivní souhrn se sestavuje a� jako posední část podnikatelského plánu. 

Investoři a poskytovatelé cizího kapitálu (tedy často banky) se často podle tohoto souhrnu 

rozhodují, zda má cenu podnikatelský plán číst celý, nebo jej rovnou odsoudí k neúspěchu. 

Jeho cílem je tedy také vzbudit čtenářův zájem a zdůvodnit podnikatelův optimismus. 

Nejedná se tedy o úvod, ale o shrnutí klíčových bodů celého plánu na 3 a� 4 stranách. Jako 

klíčové jsou v tomto případě my�leny tyto body: 

• Předmět podnikání, včetně popisu výkonů, inovací a cílových trhů. 

• Faktory úspěchu. V čem je ná� podnik lep�í ne� konkurence, čím je ná� podnik 

unikátní a jaký u�itek bude zákazníkovi nabízet ná� produkt. 

• Popis trhů a distribučních cest 

• Cíle podniku. Popis předpokladů, cílů a optimistické varianty rozvoje podniku. 

• Ekonomické cíle, konkrétně o jaký budeme usilovat obrat a zisk, jaká bude na�e 

potřeba kapitálu na splnění těchto cílů a finanční vyhodnocení. 

 

4.4 Analýza trhu 
 
Analýza současného trhu a analýza odvětví � cena, kvalita 

Základním cílem ka�dého podnikatelského projektu je buď vyu�ití určitých disponibilních 

zdrojů, nebo uspokojení existující čí potenciální poptávky. V obou případech je v�ak pro 

rozhodování o základních parametrech projektu i pro konečný úspěch tohoto projektu 

klíčovou aktivitou analýza trhu.  

Náplní analýzy trhu je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu a jeho okolí.  

 

Informace, které se analyzují, se získávají z dostupných zdrojů pomocí �etření. Dostupné 

zdroje zahrnují statistické údaje, výroční zprávy a jiné materiály obsahující předev�ím údaje 

kvantitativního charakteru. �etření mohou být např. různé dotazníky, osobní pohovory a jiné 

zdroje, které často neposkytnou konkrétní číselné údaje, ale jsou cenné, proto�e jsou  

provedeny přímo pro účely plánu.  

 

Stanovit cílový trh projektu a analýzy jeho struktury 

Součástí tohoto kroku je definice trhu, charakteristika produktů (�íře sortimentu, kvalita, 

design, balení, poprodejní slu�by, záruční podmínky aj.), cenové úrovně (včetně rabatů 
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a podmínek placení), podpory prodeje ( reklama, public relations aj.) a distribučních kanálů, 

charakteristika producentů (jména a typy firem, jejich heterogenita aj) i zákazníků , u vyu�ití 

výrobních kapacit, struktura distribuce (distribuční kanál a geografická struktura), základní 

formy konkurence (kvalitou sortimentem, reklamou, cenou, dodacími podmínkami), 

kvantitativní charakteristiky trhu (celkový objem trhu, míra jeho nasycení, růst trhu, pozice 

trhu v jeho �ivotním cyklu, stabilita poptávky aj.) kvalitativní charakteristiky trhu (struktura 

potřeb zákazníků, intenzita konkurence aj.), 

 

analyzovat zákazníky 

Pozornost by se měla věnovat zodpovězení otázek typu : Co se nakupuje na trhu? Proč se to 

kupuje? Jaké jsou motivy zákazníků? Kdo jsou kupující? Kdo rozhoduje o nákupech? Kdy se 

zbo�í nakupuje? Kolik zbo�í se nakupuje? Kde se uskutečňují nákupy? Upozornit je třeba na 

to, �e různé trhy mají různé charakteristiky z hlediska chování zákazníků.  

Nejprodávaněj�í nemovitostí na trhu jsou byty, o které je neustále vysoký zájem. Do této 

kategorie nemovitostí spadá vět�ina klientů. 

 

určit tr�ní segmenty 

Trh je mo�né analyzovat buď jako celek , nebo podle jednotlivých segmentů. Doporučuje se 

v�ak rozčlenit trh na určité segmenty na základě odli�ného chování zákazníků. Segmentaci 

trhu je mo�né zalo�it na třech základních faktorech, které tvoří geografické či lingvistické 

hledisko (národnost, region, městská či venkovská dominance), sociálně-demografická 

kritéria pro jednotlivce (věk, pohlaví, příjem vzdělání, profese aj,) či podniky  (velikost, 

odvětvová příslu�nost aj.) a kritéria psychologická (inovativnost zákazníků, jejich status). 

V souvislosti se segmentací trhu je třeba ověřovat mo�nost vstupu na zahraniční trhy, s čím� 

souvisí geografické rozčlenění na to, zda firma získá vět�ím zaměřením na export určité 

strategické výhody a jaké to budou výhody (např. relativní úspory nákladů vzhledem k růstu 

obejmu produkce aj.) případně jaká bezpeční by pro podnikatelský projekt mohla na druhé 

straně zahraniční konkurence znamenat, 
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Analyzovat tr�ní konkurenci 
Konkurenční faktory (na�i současní konkurenti, potenciální budoucí konkurenti a substituční 

výrobky či slu�by) budou do značné míry ovlivňovat ná� podíl na trhu, a proto je nutno jim 

věnovat značnou pozornost (v náročných podmínkách tr�ní ekonomiky nemů�e být úspě�ná 

firma, která nezná dobře svoji konkurenci). Je proto značně důle�ité specifikovat na�e 

rozhodující konkurenty na jednotlivých segmentech trhu a jejich sílu (celkový prodej, prodeje 

na nejdůle�itěj�ích segmentech podíl na celkovém trhu a na rozhodujících segmentech), 

poznat cíle těchto konkurentů, jejich chování, silné a slabé stránky aj. (důle�ité mů�e být té� 

srovnání na�í firmy s těmito konkurenty z hlediska velikosti prodeje hospodářských výsledků, 

personálního zabezpečení, jednotlivých slo�ek marketingového mixu aj). U�itečné je té� 

zva�ovat mo�nou reakci konkurence na ná� podnikatelský projekt (tato reakce mů�e 

významně ovlivnit úspěch či neúspěch tohoto projektu), mo�né nebezpečí vstupu dal�ích 

potenciálních konkurentů na trh i ohro�ení plynoucí z existence či objevení se substitučních 

výrobků či slu�eb 

Konkurenční faktory (na�i současní konkurenti, potenciální budoucí konkurenti a substituční 

výrobky či slu�by) budou do značné míry ovlivňovat ná� podíl na trhu, a proto je nutno jim 

věnovat značnou pozornost (v náročných podmínkách tr�ní ekonomiky nemů�e být úspě�ná 

firma, která nezná dobře svoji konkurenci). Je proto značně důle�ité specifikovat na�e 

rozhodující konkurenty na jednotlivých segmentech trhu a jejich sílu. 

 

Určit distribuční kanály 

Distribuční kanály spojující výrobce s konečnými spotřebiteli, tyto distribuční kanály tvoří 

velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce zákazníkům, případně jejich kombinace. 

Důle�ité je stanovit a zhodnotit přednosti a nevýhody jednotlivých distribučních kanálů. 

 

Analyzovat obor 

Do kterého podnikatelský projekt svým charakterem nále�í, v této souvislosti je třeba 

předev�ím posuzovat �ivotní cyklus tohoto oboru a určit, ve které fázi �ivotního cyklu se tento 

obor nachází, Identifikace fáze �ivotního cyklu příslu�ného oboru je důle�itá, neboť ovlivňuje 

současnou úroveň i budoucí vývoj potenciálního trhu i tr�ní podíl. Kromě analýzy cyklu 

oboru je významné hodnotit i intenzitu konkurence v oboru ( ta je závislá na bariérách vstupu  
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a výstupu v oboru tlaku substitučních  výrobků a vyjednávací síle dodavatelů a odběratelů), 

která ovlivňuje míru ziskovosti oboru.3 

 

Stanovit budoucí vývoj poptávky 

Představuje to závěrečnou, nejdůle�itěj�í a také nejobtí�něj�í fázi marketingového 

výzkumu, prvním krokem je detailní odhad skutečného celkového objemu trhu (např. 

Současná úroveň prodeje na určitém trhu nebo tr�ním segmentu) a odhad tr�ního potenciálu , 

tj. Maximální mo�né poptávky  celkového trhu. Druhým krokem je pak prognóza vývoje 

celkového objemu trhu či tr�ního segmentu. Tato prognóza vychází z kvantitativních 

i kvalitativních informací zji�těných ve v�ech předchozích fázích marketingového výzkumu 

(údaje o nabídce a poptávce, konkurenční situaci aj.) Při těchto prognózách lze u�it některých 

kvantitativních metod (např. Extrapolace pomocí trendových křivek, regresní analýzy, metody 

úrovně spotřeby, metody koeficientu spotřeby aj.), av�ak jejich základem by mělo být v�dy 

hluboké pochopení příslu�ného oboru, jeho vývoje i faktorů, které tento vývoj ovlivňují. 

�ádná prognostická metoda toti� nemů�e napravit neúplné či chybné pochopení trhu, 

charakteristik oboru a existujících trendů (důle�ité je interpretovat výsledky získané pou�itím 

jednotlivých metod s ohledem na vlastní kořeny a příčiny zji�těných trendů). Odhady 

dosa�itelného podílu na trhu a jeho vývoje pak umo�ňují prognózu projektu (z časového 

hlediska je třeba upozornit na to, �e období prognózy by mělo odpovídat době �ivotnosti 

projektu, co� mů�e být např. u projektu krátkodoběj�í povahy, např. u farmaceutiky 5 a� 10 

let, u projektů z oblasti strojírenství 15 a� 20 let). 

  

5  ANALÝZA REALITNÍHO TRHU 
 
Základním cílem ka�dého podnikatelského projektu je buď vyu�ití určitých disponibilních 

zdrojů, nebo uspokojení existující čí potenciální poptávky. V obou případech je v�ak pro 

rozhodování o základních parametrech projektu i pro konečný úspěch tohoto projektu 

klíčovou aktivitou analýza trhu.  

                                                
3 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování.2.vyd. Praha : Grada Publishing, 
1999. 216 s. ISBN 80-7169-812-1 
 Uwe struck , Přesvědčivý podnikatelský plán, Schaffer Verlag GmbH, stuttgart, 1990,   
IBN 80-85603-12-8 
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Informace, které se analyzují, se získávají z dostupných zdrojů pomocí �etření. Dostupné 

zdroje zahrnují statistické údaje, výroční zprávy a jiné materiály obsahující předev�ím 

údaje kvantitativního charakteru. �etření mohou být např. různé dotazníky, osobní pohovory a 

jiné zdroje, které často neposkytnou konkrétní číselné údaje, ale jsou cenné, proto�e jsou 

provedeny přímo pro účely plánu. Po získání informací je třeba je zpracovat. Analýza trhu 

nám pomáhá: 

stanovit cílový trh projektu a analýzy jeho struktury (stanoví skupiny zákazníků, úrovně cen, 

objem a nasycenost trhu, 

analyzovat zákazníky (zákaznická struktura, produkty, které nakupují, motivace k nákupu a 

místo nákupu), 

určit tr�ní segmenty (dle chování zákazníků) 

analyzovat konkurenci (určit jejich sílu, podíl na trhu, silné a slabé stránky) 

určit distribuční kanály (velkoobchod, maloobchod) 

určit fázi �ivotního cyklu produktu 

stanovit vývoj poptávky v budoucnu (nejobtí�něj�í fáze, odhaduje se podle celkové 

velikosti trhu a jeho potenciálu, vyu�ívá se kvantitativních metod) 

Součástí tr�ní analýzy by měl být i přehled legislativy, která upravuje oblast, ve které firma 

podniká. 

 

Bydlení a jeho specifický trh  

Podmínky bydlení, pořizování bytů a jejich u�ívání, lze analyzovat z různých úhlů pohledu. 

Zde se k tématu přistupuje z jednoho z mo�ných pohledů, toti� jako k trhu, který má několik 

výrazných specifik: 

� Regionální rozdíly. Trh se vyznačuje významnými regionálními rozdíly, které 

pramení z faktu, �e byty jsou vázány svojí lokací, nejsou �přenosné�, nelze je přemisťovat 

podle poptávky, a podobně poptávka po bytech je regionálně málo pru�ná, proto�e český 

občan se tradičně nerad stěhuje. (Analýza regionálních rozdílů není ov�em předmětem tohoto 

textu.) 

� Investice vs. nájem. Existují dvě základní, navzájem si do jisté míry konkurující 

alternativy uspokojení poptávky po bytech, přičem� obě mají své výhody i nevýhody, mj. v 

závislosti na vý�i a rozlo�ení nákladů pořízení a u�ívání bytu. 

� Tendence k vlastnickému bydlení. Rychle rostoucí podíl vlastnického bydlení je 

nesporným trendem v posledních letech. Pouze 25 % domácností bydlí v nájemním domě, co� 

je svým způsobem unikát i v mezinárodním srovnání.  
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� Kvalita bydlení. Nepochybně se zlep�uje kvalita bydlení, z hlediska této analýzy je 

relevantní mj. fakt, �e se výrazně zvý�ila obytná plocha na obyvatele. Podle vý�e uvedeného 

�etření ji� činí 30 m2 na osobu, čím� se ČR přiblí�ila zemím v západní Evropě.  

� Mimořádný růst cen. Ceny bytů a nájemné rostly podstatně rychleji ne� 

spotřebitelské ceny. Náklady bydlení tak představovaly rychle rostoucí polo�ku výdajů 

domácností. 

� Psychologické aspekty. Trh, na straně poptávky je tak výrazně ovlivňován 

psychologickými momenty, jako je obava ze ztráty nájemního bytu, z růstu nájemného a cen 

nového bytu, ale také vliv reklamy. 

� Koupě bytu jako investice. Vzhledem k vývoji cen a úroků se investice do bydlení 

zhodnocovala � např. proti vkladům u bank � podstatně rychleji. 

 

Nabídka bytů 

Počty dokončených bytů jsou základní informací. Před rokem 1990 se počty dokončených 

bytů meziročně rychle zvy�ovaly a� k maximu v roce 1975, pak soustavně klesaly.  

Po roce 1990 se sni�ovaly a� po historické minimum v roce 1995, od té doby mírně rostly, 

tak�e v posledních letech kolísají kolem 30 tisíc ročně. 

 

Úbytky bytů do roku 1990 byly způsobeny řadou příčin, mj. masovým stěhováním 

obyvatelstva z venkova do měst, kdy� venkovské byty zejm. v malých obcích přestávaly 

slou�it trvalému bydlení.  

Byly zaznamenány úbytky bytů, mj. přeměnou na nebytové prostory ke komerčnímu vyu�ití, 

ale také administrativní změny v klasifikaci některých objektů � zpětné zařazení mezi byty 

k trvalému bydlení a jiné změny. Výsledný obraz takto definované nabídky je poněkud jiný, 

ne� nabízí počty dokončených bytů. 

 

Dodatečná nabídka - v devadesátých letech bylo vykázáno 243 tisíc dokončených bytů. Ve 

stejném období činil odpad podle odhadu ČSÚ maximálně 100 tisíc bytů, tak�e čistý přírůstek 

by měl být 143 tisíc bytů, ale podle sčítání v roce 2001 byl 289 tisíc. Podle �etření ČSÚ se na 

tomto rozdílu ve vý�i 146 tisíc bytů podílelo několik faktorů: 

 

� 60 � 65 tis. bytů představuje byty, které slou�í pouze rekreaci, ale splňují podmínky 

trvalého bydlení 

� 20 � 25 tis. bytů bylo vráceno k trvalému bydlení stavebními úpravami 
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� 15 � 20 tis. bytů vzniklo deklarací více bytů v RD 

� 35 � 40 tis. bytů započtených z jiných důvodů, např. po restituci aj. 

Zhruba polovinu celkového rozdílu tak vysvětlují administrativní změny, ale polovinu 

stavební úpravy, které znamenaly fyzický přírůstek bytů. Propad v počtu dokončených bytů 

v devadesátých letech byl tak zčásti ře�en stavebními úpravami stávajících objektů, které 

přinesly cca 70 tisíc bytů.  

Ve stejném období (1991 � 2001) bylo zároveň evidováno 539 tis. neobydlených bytů, co� 

ov�em nelze interpretovat jako volné byty k okam�itému nastěhování, neboť: 

 

175,2 tis. bytů slou�ilo rekreaci zejména v malých obcích 

117,2 tis. bytů slou�ilo k přechodnému bydlení zejména ve velkých městech 

  53,2 tis. bytů bylo nezpůsobilých k trvalému bydlení a  

  83,2 tis. bytů bylo dočasně neobydlených z důvodu přestavby, nevyřízených restitucí apod. 

 

Nicméně mo�ná polovina trvale neobydlených bytů mohla slou�it k trvalému bydlení nebo 

dokonce fakticky slou�ila. 

Mů�eme shrnout, �e v devadesátých letech bylo dokončeno relativně málo nových bytů, 

ale skutečná � nebo přinejmen�ím potenciální � nabídka byla podstatně vy��í, trh se 

přizpůsoboval situaci. Bohu�el podobné korigující informace nejsou po roce 2001 k dispozici. 

Lze tedy pouze spekulovat, �e fakta o změnách nabídky způsobených jinými příčinami ne� 

novou výstavbou, zji�těná pro dekádu významných změn 1991 � 2001, se ve stávajícím 

desetiletí zřejmě ji� neopakují, určitě ne v takovém rozsahu. Počty dokončených bytů ov�em 

rostly, tak�e jejich přírůstek by mohl kompenzovat pravděpodobné sní�ení alternativních 

forem dodatečné nabídky bytů. 
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Graf 1 Počty dokončených bytů   Graf 2 Změny v celkovém počtu bytů 

  
 

 

 

Nabídku na trhu v jistém regionu lze popsat z hlediska: 

 
1) Počtu uvolněných bytů 

Počet uvolněných bytů je obecně dán počtem lidí, kteří zamíří do realitní kanceláře, aby svůj 

byt prodali. Rozebírat konkrétní důvody, které k tomu vedou, by bylo náročné a mo�ná 

zbytečné. Roli mů�e zastávat mno�ství bytů, které se na trh dostávají díky různým událostem, 

jako je privatizace, dědictví, uzavření man�elství, úmrtí partnera nebo přestěhování se za 

pracovními příle�itostmi. Důvodem k uvolnění některých bytů rovně� mů�e být nesplácení 

hypotéky. Mnozí, kteří si berou hypotéku, mo�ná nedomý�lejí, �e by se jejich příjmy mohly v 

budoucnu sní�it, úroky z hypotéky by mohly v budoucnu růst a nezaplacené splátky hypotéky 

by mohly vést k nucenému prodeji nemovitosti bankou. Pokud k takové neschopnosti platit 

dojde, lze předpokládat, �e nemovitost bude prodána pod cenou. V případě ekonomické 

recese by mo�ná počet z donucení uvolněných bytů vzrostl.  

 

2) Počtu novostaveb  

Investice do výstavby bytových domů se v některých regionech, v souladu s působením 

"neviditelné ruky trhu", staly výnosným podnikatelským záměrem. 

Kdy� cena bytů, v souladu se zákonem rostoucí nabídky, v určitém regionu poroste (díky 

zvy�ující se poptávce), bude zde více podnikatelů ochotno stavět nové byty. 
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To, �e se tato hypotéza potvrzuje i v praxi, ukazuje počet developerských projektů výstavby 

nových bytových komplexů, realizovaných v regionech s akcelerovanou poptávkou. Situace v 

některých regionech s převahou poptávky nad nabídkou se dostala i do stavu, �e developeři 

prodali nové byty dříve, ne� začali dům stavět. Bě�nou praxí se stalo, �e kupující splatili 

téměř celou kupní cenu je�tě před dokončením stavby. Financovali tak nejenom 

podnikatelskou činnost developera, ale převzali na sebe i rizika nekvalitního nebo neúplného 

dokončení prací, v hor�ím případě bankrot nebo jiné potí�e na straně developera.  

Tr�ní cena bytu je ovlivněna tím, kolik bytů jsou prodávající ochotni na trhu za dané cenové 

hladiny nabídnout. Pokud v některých oblastech bylo rozestavěno tolik bytových komplexů, 

�e nabízených bytů bude vět�í mno�ství, ne� bude koupěschopná poptávka, dojde k poklesu 

ceny těchto bytů. 

Převý�ení nabídky nad poptávkou a přesycení 

V některých regionech vznikl značný převis poptávky nad nabídkou, který umo�nil zvý�ení 

cen do vý�e, která je vzhledem ke kupní síle značná. Někdo pak hovoří o tom, �e je trh 

přehřátý, čím� myslí situaci, při které ceny neodpovídají skutečné hodnotě. 

Pokud ov�em vý�e diskutované vlivy poptávku sní�í (zmen�ení dostupnosti hypoték, 

dostupněj�í nájemné bydlení, nové mo�nosti bydlení v jiných lokalitách, atp.), začne se doba, 

za kterou se podaří byt prodat zvy�ovat. Prodávající pak budou v daném regionu nuceni ceny 

sní�it a developeři nuceni sní�it ceny na úkor svých mar�í. 

Splasknutí takové cenové bubliny asi nejhůře ponesou ti, kteří byt koupený za přemr�těnou 

cenu financovali formou hypotéky (hypoteční krize v USA). Budou vlastně v situaci, �e 

budou dlouhou dobu splácet něco, co u� takovou tr�ní hodnotu nemá. Cena bytu mů�e být v 

budoucnu toti� ni��í ne� úvěr, který byl na jeho pořízení poskytnut. 

Pokud cenová bublina skutečně existuje, pak existuje jen v některých regionech a o přehřátí 

trhu nelze hovořit plo�ně. 

"Neviditelná ruka trhu" mů�e v některých regionech samozřejmě působit i opačným směrem. 

Pokud díky vý�e diskutovaným vlivům dojde v daném regionu k růstu poptávky, budou mít 

za této situace ceny tendenci růst. Směřování k tr�ní rovnováze, kdy nabízené mno�ství bude 

odpovídat mno�ství poptávanému a nebude existovat tendence ke změně ceny, je 

dlouhodobou zále�itostí.  
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Kvalita bytů 

Hlub�í analýza by vy�adovala sledovat i stáří a kvalitu bytů a v neposlední řadě jejich 

regionální rozlo�ení. Zvy�uje se tak kvalita bydlení. Jestli�e podle sčítání lidu v roce 2001 

připadlo 27,7m2 na jednu osobu, podle ji� citovaného �etření ČSÚ to v roce 2006 bylo 30 m2 

na jednu osobu, co� je významné zlep�ení za poslední roky, které zlep�uje i na�e mezinárodní 

postavení.  

Pro srovnání uvádíme Rakousko 38,4m2 (2003), SRN 40,1 (2002), Francie 37,5 (2002).  

Do roku 1990 rozhodující počet dokončených bytů představovaly byty v panelových domech 

v dru�stevním vlastnictví (SBD), pro období po roce 1990 a� po současnost bylo 

charakteristické, �e počty bytů v rodinných domech byly vy��í ne� v bytových domech, i kdy� 

ty v posledních letech překračovaly 10 000 ročně.  

Obecně rostl podíl bytů v nástavbách a přístavbách. Na celkovém počtu bytů dokončených v 

bytových domech v�ak měly největ�í a rostoucí podíl byty určené k prodeji do osobního 

vlastnictví. 

 Jestli�e podle ji� citovaného �etření ČSÚ (viz pozn.1) byl v roce 2006 podíl domácností 

bydlících v nájemních bytech 25 %, např. v zemích jako je Rakousko, Německo Francie či 

Holandsko �ilo v roce 2000 v nájemních bytech 50 � 70 %. 

 

Graf 3 Byty  podle konečného u�ití 
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Poptávka po bytech 

 

Demograficky vymezená �poptávka� 

Změny počtu obyvatel poskytují výchozí orientaci.  

Po roce 1990 mají podobný průběh jako počty dokončených bytů � klesají, ale zvy�ují a� po 

roce 2002.  

Počty �ivě narozených dětí se sni�ovaly do roku 1999 a poté rostly. 

Změny v počtu domácností jsou jistě nejlep�ím indikátorem; problémem jsou data, resp. 

nedostupnost časové řady. Nicméně je zřejmé, �e takto vymezená �poptávka� rostla 

i v devadesátých letech. 

Změny v tzv. intenzitě výstavby jsou také vhodným indikátorem a přinejmen�ím naznačují 

relativní zlep�ení nabídky k počtu obyvatel v posledních letech (a to i v mezinárodním 

srovnání), i kdy� je otázkou, zda i k počtu domácností poptávajících byt. 

 

Tab. Intenzita výstavby 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20003 2004 2005 2006 

Česká republika 1,63 2,15 2,31 2,45 2,42 2,68 2,66 3,16 3,21 2,94 

SRN . . . 5,1 . . . 3,4 . . 

Nizozemí . . . 4,7 . . . 4,0 . . 

Rakousko . . . 6,6 . . . 5,2 . . 

Francie . . . 6,3 . . . 5,8 . . 

 

Pozn.: Počet bytů dokončených v roce  na 1000 obyvatel středního stavu 

Pramen: mezinárodní srovnání za roky 2000 a 2004 ze Statistiky bydlení v Evropské unii, 

2004. 
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Graf 4 Demografický vývoj 

 

 

 

Efektivní poptávka - po bytech v�ak musí být podlo�ena finančními zdroji. Je přitom 

evidentní, �e pořízení vlastního bytu je investicí nikoliv bě�ným výdajem. Alternativou 

k takové investici je za určitých okolností pronájem bytu.  

 

Investiční poptávka - pořízení vlastního bytu je investice, která mnohonásobně převy�uje 

roční příjem vět�iny obyvatel i průměrnou vý�i jejich úspor. Nicméně investiční poptávka 

v uplynulých letech rychle rostla:  

 

Úspory v rámci stavebního spoření vzrostly za posledních deset let  z 60 mld. Kč v roce 1997 

na 360 mld Kč na konci roku 2006. Na ně byly vázány úvěry (vč. překlenovacích), které 

vzrostly za stejné období ze 6 mld na neuvěřitelných 135 mld Kč.  

Občané věnují rozhodující část hypotečních úvěrů na bydlení, av�ak jenom men�í část z toho 

na výstavbu. 
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Graf 5 Stavební spoření                                            Graf 6 Hypoteční úvěry obyvatelstva 

 

 

Pramen: Vybrané údaje o bydlení, MMR; hypoteční banky 

 

Poptávku po nájemních bytech měřit přímo nelze; lze pouze spekulovat o podmínkách 

jejího generování. Samozřejmě, �e vlastní bydlení má řadu výhod před nájemním, proto 

v prvé řadě zále�í na individuálních okolnostech, které by mohly vést k preferenci pronájmu, 

např. potřeba bydlení na omezenou dobu. Dal�í podmínkou je ov�em fyzická dostupnost, 

musí existovat nabídka odpovídajících nájemních bytů. A konečně je to cenová dostupnost, 

jinak řečeno, vý�e nájemného musí být schopna konkurovat vý�i splátek hypotéky. 

 

Ceny bytů a nájemné 

S vědomím faktu výrazných regionálních rozdílů přistoupíme k analýze průměrných dat. 

Cena za m2 obytné plochy dlouhodobě rostla; rychleji rostla cena star�ích bytů ne� nových. 

Přitom:  

Cena je vy��í a dosud rostla rychleji, ne� tzv. hodnota pořízení m2 v dokončeném bytě 

Hodnota pořízení m2 v bytových domech zhruba sledovala růst cen stavebních prací, 

v rodinných domech spí�e růst spotřebitelských cen (rostla tedy pomaleji ne� v bytových 

domech) 

Na růstu cen stavebních prací se podílel růst cen materiálových vstupů jen zčásti.  
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Graf 7 Hodnota pořízení m2 obytné plochy 

 

 

Tr�ní cena: 
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Tr�ní cena jako koordinační mechanismus nabídky a poptávky 

Při úvahách, jak se budou tr�ní ceny vyvíjet, je vhodné vycházet z toho, �e tr�ní cena je 

základním koordinačním mechanismem. Cena reguluje mno�ství produktu (v tomto případě 

bytů), které jsou kupující (strana poptávky) za jisté situace při určité ceně ochotni koupit a 

které jsou prodávající (strana nabídky) prodat. 

 

Poptávka a faktory ovlivňující poptávku po bytech 

Zákon klesající poptávky říká, �e pokud cena produktu roste, pak za jinak stejných podmínek 

mají kupující tendenci kupovat men�í mno�ství tohoto produktu.  

Rovně� poptávka po bytech je ovlivňována nejenom cenou, ale celou řadou jiných faktorů 

 

Jako důle�ité faktory lze uvést faktory následující: 

 

1) Situace na trhu s nájemním bydlením 

Důle�itým aspektem je existence tr�ního a regulovaného nájemního bydlení. Situace na trhu s 

nájemním bydlením vytvořila stav, kdy splácení vlastního bytu se stalo výhodněj�ím ře�ením, 

ne� placení tr�ního nájemného. Tato skutečnost se samozřejmě odrá�í v poptávce po bytech. 

Pokud je tr�ní nájemné z důvodu převisu poptávky nad nabídkou tak vysoké, �e je výhodněj�í 

investovat do pořízení bydlení vlastního, budou si lidé pořizovat bydlení vlastní.  

Lze se domnívat, �e lidé bydlící v bytech s regulovaným nájemným v očekávání budoucího 

vývoje zvy�ují rovně� svůj zájem o pořízení vlastního bydlení. Taková očekávání se ve 

výsledné poptávce rovně� odrá�ejí. 

Je pravděpodobné, �e deregulace nájemného, uvolňování a zvy�ování doposud regulovaného 

nájemného povede k poklesu poptávky po vlastním bydlení.  

Nájemní bydlení za "rozumněj�í" ceny bude substitutem bydlení ve vlastním. Stabilizování 

situace na trhu s nájemním bydlením pak mů�e vést k situaci, �e pořízení vlastního bytu u� 

nebude obecně tak ekonomicky výhodné. 

2) Míra dostupnosti hypoték a jiných forem financování 

Podle některých informací je formou hypotéky financováno okolo 75 % prodávaných bytů. 

Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření s nízkými úroky se v minulosti staly dostupnými i 

ni��ím příjmovým skupinám. Pořídit si vlastní bydlení se pro mnohé stalo nejenom dopadem 

módního vlivu, ale �ivotní nutností pro získání potřebného bydlení.  
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3) Region a lokalita 

Zásadní vliv na poptávku po nemovitosti má její umístění, a to v rámci republiky, v regionu i 

v dané lokalitě. Poptávka po bydlení bude vět�í tam, kde je dostatek pracovních příle�itostí s 

mo�ností dosáhnout nadprůměrných příjmů, kde bude občanská vybavenost a dostupnost 

zeleně v okolí, dobrá dopravní dostupnost a dosah MHD. 

Tma, kde nově roste nabídka pracovních příle�itostí, poptávka po bydlení také nově roste.  

V diskusích někdy padají úvahy takové, �e volba bydlení v okresním městě je lep�í, ne� volba 

bydlení v satelitním městečku.  

Při posuzování regionu a lokality je tak nutné uva�ovat nejednom stav současný, ale také 

předpokládaný stav za několik let. 

4) Růst reálných mezd a kupní síly 

V tomto ohledu lze odhadovat, �e poptávka po bydlení ni��í kategorie jakosti v neatraktivních 

lokalitách, se �patnou dostupností do centra, bez infrastruktury, bude klesat, a naopak bude 

růst poptávka po bydlení vy��í třídy jakosti. V centrech a místech, kde se bude koncentrovat 

kupní síla, bude v�dy poptávka existovat. Je ov�em otázkou budoucnosti, kterou by měli 

zodpovědět sociologové, zda velká centra v podobě velkých měst budou centry i v 

budoucnosti.  

5) Demografický vývoj 

Poptávku v poslední době ovlivnily silné ročníky sedmdesátých let, v letech následujících 

dojde z tohoto pohledu k nasycení potřeb. Naopak se lze domnívat, �e se stárnutím populace 

poroste poptávka po malých bytech. Z hlediska demografického vývoje mohou poptávku po 

bydlení (nájemním bydlení nebo bytech) zvy�ovat přistěhovalci.  

6) Kvalita a technický stav nemovitosti 

Poptávku po konkrétním bytě ovlivní velikost bytu, umístění bytu v domě, standard provedení 

a vybavení, parkovací mo�nosti a blízkost zeleně. Kvalita novostaveb velkých bytových domů 

mů�e být díky snaze developerů sni�ovat náklady za ka�dou cenu diskutabilní. Mů�eme sly�et 

negativní zku�enosti popisující �patnou zvukovou izolaci, praskající omítky, zatékající 

střechu, malé mno�ství parkovacích míst nebo příli�nou koncentraci nových domů.  

Po bytu v regenerovaném panelovém domě ve vhodné lokalitě, se zelení a dobrou dostupností 

do centra, tak mů�e existovat vy��í poptávka (a tedy i tr�ní cena), ne� po bytě v domě na 

periferii, kde jsou doby natěsnány na sebe. Poptávka po bytech ve star�ích domech je 

ovlivněna stávajícími investicemi do oprav a údr�by. U takových bytů toti� ekonomicky 

uva�ující člověk bude očekávat podstatně vy��í náklady na údr�bu a opravy, na jejich� úhradě 

se bude spolupodílet.  
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7) Mediální ovlivňování poptávky 

Cílené články a zprávy hodnotí aktuální situaci a očekávaný vývoj často způsobem, z něho� 

vyznívá ovlivnění ekonomickými zájmy realitních makléřů, developerů a bank poskytujících 

úvěry na bydlení. Vytvořit iluzi, �e je po bytech velká poptávka a nabídka je velmi omezená 

Postupem času byl historicky posilován strach a nejistota ze vstupu do EU, růstu DPH, růstu 

úroků z hypoték a cen nemovitostí. Informace z médií tak ovlivňovaly očekávání kupujících i 

potenciálních prodávajících, �e bydlení bude nedostupné, co� v konečném důsledku ovlivnilo 

i aktuální tr�ní ceny.  

8) Nemovitost jako spekulativní investice 

Byty jsou často uva�ovány jako investice, která mů�e ochránit peníze před inflací a napomoci 

k jejich zhodnocení. Vznikla v�eobecně uznávaná představa, �e investice do bydlení s sebou 

nenese rizika, �e ceny neustále porostou a je rozumným krokem. 

Někdy lze sly�et o lidech, kteří si vzali hypotéku na dům nebo byt, který poté pronajali, a 

spekulovali, �e příjmy z tr�ního nájemného pokryjí splátky hypotéky. Spekulativní nákupy 

bytů tak mohly v některých regionech ke zvý�ení poptávky rovně� přispět. 

Tyto představy a situace na trhu s nájemním bydlením, posilující poptávku po pořízení bytu 

za účelem zhodnocení prostředků, nemusí být ov�em ve v�ech lokalitách, regionech v 

budoucnosti dlouhodobě udr�itelné. 

Zvá�ením vý�e uvedených faktorů lze říci, �e poptávka byla v některých regionech v 

minulých letech silně akcelerována a jejich působení bude poptávku i nadále ovlivňovat. 

Konkrétní obecné závěry je ov�em nemo�né vytvářet, proto�e v�dy budou existovat regiony 

či oblasti s ni��ími pracovními příle�itostmi, hor�í dostupností do centra atp., kde poptávka 

bude stagnovat nebo i klesat.  

 

Celková průměrná cena v závislosti na okresech: byt 1+1 nejprodávaněj�í nemovitosti 

 
Chomutov 248 400,-  Most 265 375,- Louny 302 500,- Česká Lípa 309 500,- Děčín 400 000,- Teplice 460 846,- 

Tachov 539 000,- Sokolov 574 000,- �umperk 588 333,- Ústí nad Labem 597 111,- Bruntál 633 333,-  

Tábor 660 000,- Nový Jičín 696 333,- Jindřichův Hradec 700 000,- Vsetín 735 000,- Kutná Hora 737 000,- 

Třebíč 745 000,- Kroměří� 758 333,- Cheb 763 070,- Hodonín 812 500,- Havlíčkův Brod 820 000,-  

Karviná 849 214,- Znojmo 850 000,- Opava 851 125,- Přerov 851 429,- Trutnov 863 386,-  

Ústí nad Orlicí 885 000,-Litoměřice 890 000,- Strakonice 892 500,- Frýdek-Místek 895 625,-  

Prostějov 913 667,- Chrudim 914 375,-Ostrava 922 100,- Jihlava 952 500,- Rychnov nad Kně�nou 965 571,- 

Vy�kov 972 222,- Náchod 1 021 899,- Jablonec nad Nisou 1 026 000,- České Budějovice 1 037 500,-  

Liberec 1 056 000,- Blansko 1 058 731,- Svitavy 1 082 500,- Nymburk 1 175 000,- Kladno 1 182 250,-  
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Uherské Hradi�tě 1 195 000,- Český Krumlov 1 213 333,- Zlín 1 218 571,- Olomouc 1 227 775,- 

Praha - západ 1 242 143,- Kolín 1 264 167,- Mělník 1 290 000,- Jičín 1 299 000,- Pardubice 1 343 500,-  

Semily 1 376 429,- Plzeň - město 1 417 267,- Plzeň - sever 1 450 000,-  

Brno - město 1 496 774,- Brno - venkov 1 500 000,- Beroun 1 591 667,- Praha - východ 1 606 800,- 

Mladá Boleslav 1 620 000,- Karlovy Vary 1 699 000,- Hradec Králové 1 712 500,- Praha 9 2 096 750,-  

Praha 8 2 192 933,- Praha 4 2 418 375,- Praha 5 2 576 714,- Praha 10 2 830 000,- Praha 3 3 086 941,-  

Praha 7 3 171 556,- Praha 6 3 261 000,- Praha 2 3 520 000,- 

 

Brno patří k nejdra��ím lokalitám v ČR. Tento trh se neustále roz�iřuje a poptávka po bytech 

převy�uje nabídku.  

 

Nájemné za m2 obytné plochy  

Maximální (regulované) nájemné se od roku 1990 do roku 2002 víc ne� osmkrát zvý�ilo a 

v té době bylo pova�ováno za rovné nákladům 

I po roce 1997 v�ak rostlo rychleji ne� hodnota pořízení m2 v dokončeném bytovém domě  

Přitom nájemné v SBD a hypotetické �nájemné� vlastníků bytů rostlo pomaleji ne� 

regulované nájemné, tak�e v současné době dosahuje asi poloviční úrovně proti 

regulovanému nájmu 

Smluvní nájemné - v roce 2001 víc ne� dvojnásobek regulovaného - rostlo ov�em rychleji.  

Není bez důle�itosti také poznamenat, �e nájemné tvoří asi 20 % celkových nákladů na 

bydlení, rozhodující jsou náklady na energii.   

 

Graf 8 Nájemné podle vlastnictví bytu 

 

 Pozn.: měsíční nájemné za byt 1. kategorie, 2 obytné místnosti 
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Vývoj ceny bytu působí předev�ím na vý�i hypotečních úvěrů a tedy na vý�i splátek. 

Samozřejmě má zprostředkovaný vliv i na vý�i nájemného. Svoji roli tu v�ak hrají i dal�í 

faktory: regulované nájemné a předev�ím nedostatek nájemních bytů, co� oboji mj. vedlo 

k roz�íření více méně nelegálních podnájemních smluv a rozevírání nů�ek mezi regulovaným 

a tr�ním nájemným.  

 

Ukazuje se, �e splátky hypoték pru�ně odrá�ejí vývoj cen bytů, co� se nedá říci o tr�ním 

nájemném (nemluvě o regulovaném). Nicméně je třeba zdůraznit významné regionální 

rozdíly, tak�e např. v Ostravě se podmínky koupě bytu (na hypotéku) a jeho nájmu vyrovnaly, 

v Praze naopak podstatně vy��í nájemné nedosahuje ani poloviny vý�e splátek hypotéky; 

poptávka tu převy�uje nabídku.  

 

Graf 9 Měsíční nájemné vs. měsíční splátka hypotéky 

 

 

Pozn.: standardní byt, podlahová plocha 68 m2, opotřebení cca 40 % 

               splátka hypotéky na 100 % ceny bytu se splatností 20 let a úrokovou sazbou 4,93 % 

Pramen: Institut regionálních informací 
 

Závěr 

Realitní trh je natolik regionálně odli�ný, �e v�echna zobecňující hodnocení jsou nepřesná 

a zavádějící. Vzhledem k tomu, �e poptávku v daném regionu, lokalitě, v dlouhodobém 

horizontu ovlivňuje celá řada diskutovaných faktorů,  jsou odhady vývoje tr�ních cen 
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nepřesné a pouze dohady. Je v�dy otázkou, nakolik jsou mediální zprávy, články, příspěvky i 

statistiky vývoje tr�ních cen nemovitostí zkresleny snahou ovlivnit poptávku.  

Ceny bytů se řídí trhem, platí zde zákon nabídky a poptávky. V některých regionech a 

lokalitách mů�e poptávka klesat, čeho� důsledkem pak bude stagnace nebo pokles cen 

některých nemovitostí, v jiných lokalitách mů�e dojít k úplnému opaku.  

 

5.1  Organizační plán 
 
Podnik se musí vybavit tak, aby činnost věcech jeho slo�ek byla  vzhledem k poslání firmy 

harmonicky uspořádána jsem sledoval určenou firemní strategii. 

Směrnicemi zde rozumíme určení toho, kdo a jak má co dělat, čili: 

 

Co?            ROZDĚLENÍ PRÁCE, 

Jak?            STANOVENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 

Kdo?          URČENÍ PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ PŘÍSLU�NÝCH PRACOVNÍKŮ   

                   A NÁROKŮ NA JEJICH KVALIFIKACI 

 

Počet a uspořádání závisí na velikosti podniku, na slo�itosti slu�by a procesu jeho realizace na 

územní celistvosti podniku (zda je na jednom místě nebo má pobočky či samostatné obchodní 

jednotky na jiných místech). Grafickým výsledkem uspořádání řídících slo�ek je organizační 

schéma. 

Jak jsem řekl, organizační struktura podniku musí být jen tak slo�itá, jak to vy�aduje jeho 

velikost, slo�itost slu�eb a územní uspořádání.  

U podniků tak do sta pracovníků by bylo nehospodárné mít velký re�ijní aparát. Řízení je 

nejvý�e dvoustupňové, odpadá střední stupeň (na středním stupni řízení jsou vedoucí 

příslu�ných poboček). 

 

5.1.1 VEDENÍ LIDÍ 

 

Mana�er neřídí podnik či výrobu, ale lidi, kteří s ním mají sdílet poslání firmy. Kdo je 

mana�er? Je to pracovník, který aktivně realizuje řídicí činnosti, pro ně� je vybaven 

odpovídající pravomocí. Mana�erem mů�e být sám podnikatel nebo touto funkcí pověří 

(jmenuje) vybraného člověka s potřebnou mana�erskou odborností. Při řízení lidí mana�er 
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vybírá vhodné pracovníky, rozhoduje o tom, kdo jakou práci bude dělat, musí je motivovat 

k co nejlep�í práci a vést je k dosahování stanovených cílů.  

  

Styly vedení lidí 

• Autokratický styl spočívá v názoru, �e mana�er mů�e vydávat příkazy bez 

jakýchkoliv konzultací, proto�e on jediný má moc a oprávnění řídit. Výhodný je jen 

v případech, kdy má být zásadně změněna organizační struktura firmy nebo kdy� má 

firma pracovní síly s nízkou kvalifikací. Pak uplatnění tohoto stylu vede k rychlému 

odstranění nedostatků i ke splnění velmi náročných cílů. Jeho dlouhodobé pou�ívání 

v�ak vede k potlačování iniciativy pracovníků a nakonec ke stagnaci firmy. Proto je 

potřeba, aby mana�eři včas pře�li k uplatnění následujícího stylu. 

• Demokratický, spoluúčastnický styl je zalo�en na tom, �e na rozhodování se 

spoluúčastní v�ichni členové pracovní skupiny na základě demokratické diskuse, 

s vyu�itím volného a obousměrného toku informací mezi vedoucím i podřízenými. 

Rozhodující slovo po vyslechnutí a posouzení v�ech názorů má v�ak vedoucí. Tento 

styl ov�em předpokládá, �e mana�er, jeho spolupracovníci i podřízení jsou vysoce 

kvalifikovaní. Výhodou jsou vynikající výsledky při ře�ení úkolů, na druhé straně v�ak 

mů�e docházet k pomalému rozhodování. Proto je nezbytné, aby vrcholový 

management stanovil hlavní (strategické) cíle a naplňoval účel prohlá�ení o poslání 

firmy. 

• Liberální styl (volný, bez omezování)-mana�er podceňuje nápady svých podřízených, 

vede je k vysoké tvořivosti (kreativitě) a přitom je jim jakýmsi konzultantem. 

Uplatňovat tohoto stylu je vhodné zejména u firem výzkumného a vývojového 

zaměření. Nebezpečím je, �e se mohou rozcházet cíle jednotlivců s cíly firmy. Pro 

vět�inu hospodářských organizací je proto tento styl nevhodný.4 

 

5.2 Marketingový plán 

Marketing je jednou z koncepcí obchodní politiky podniku. Úkolem marketingu je 

zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, �e systematicky vytváří poptávku po 

nabízeném produktu. 

                                                
4 doc. Ing. Vladimír Němec,CSc. Řízení a ekonomika firmy , Grada Publishing, 1998, 
ISBN: 80-7169-613-3 
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Marketing je společensky řídící proces, kde jednotlivci a společenské skupiny získávají to, co 

potřebují a po�adují. Je to vztah mezi nabízejícím a poptávajícím. Je úzce spjat s tr�ní 

ekonomikou a vyvíjí se s vývojem ekonomik ka�dé země. 

 V případě začínajících podniků je marketing velmi důle�itý, proto�e o nich existuje �ádné 

nebo malé povědomí na trhu (např. vhodnou podporou prodeje mohou být články v tisku). 

Marketingové plány se mohou li�it jeden od druhého � podle typu firmy, její velikosti, oblasti, ve které podniká, 

nebo podle toho, v jaké fázi vývoje se firma nachází. 

 

Typický marketingový plán pro malou firmu by měl obsahovat následující kapitoly : 

 

1. Celkové shrnutí 

2. Situační analýza 

3. Marketingové cíle 

4. Marketingová strategie 

5. Akční programy 

6. Rozpočet 

7. Systém měření a kontroly 

8. Přílohy 

 

 Celkové shrnutí 

Představení firmy a jejího podnikaní a rovně� představit hlavní cíle a strategie pro období, 

pro které je marketingový plán připravován. Je vhodné na začátku plánování do tohoto 

odstavce načrtnout na�i představu, a následně ji rozpracovávat dále v plánu. 

 

Situační analýza 

Situační analýza je věnována rozborům současnému stavu na�eho podnikání. Měli bychom 

důkladně analyzovat jak na�i firmu a její nabídku, tak aktuální situaci na trhu (zákazníci, 

konkurence, vněj�í podmínky). Vhodné podklady pro tyto analýzy nám zajistí marketingový 

výzkum, kdy my sami nebo za pomoci externí firmy zji�ťujete potřebné informace o trhu. 

Pomocí tzv. SWOT analýzy (z angličtiny: S=strength, silná stránka, W=weakness, slabá 

stránka, O=opportunity, příle�itost, T=threat, hrozba) pak mů�eme analyzovat prakticky 

cokoli � postavení na�í firmy na trhu, produkty, nebo třeba i kvalitu managementu firmy. 
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Marketingové cíle (čeho chceme na trhu dosáhnout) 

V rámci marketingových cílů začínáme plánovat � stanovovat cíle, vlastně popisujeme 

budoucí stav. Cíle by měli být měřitelné a vyhodnotitelné � jinak se vystavujeme nebezpečí, 

�e mo�ná nebudeme vědět, zda jsou cíle splnitelné nebo ne (příklad: dobře stanovený cíl mů�e 

být �Získáme 50 nových zákazníků, kteří se dohromady budou podílet na celkových tr�bách 

15%�; naopak cíl �Získáme nové zajímavé zákazníky� je �patně; získáte-li jich 5, je to dost 

nebo je to málo? A kdo z těch 5 je vlastně zajímavý � jaká jsou kritéria jeho zajímavosti?). 

Na�e cíle se mohou týkat prodejních výsledků (�Zvý�íme celkový obrat firmy o 20%�), 

zákazníků ), postavení na�í firmy na trhu (V leto�ním roce získáme 35% tr�ní podíl v ČR), 

produktu (�V květnu uvedeme na trh nový inovovaný produkt�) apod. Nejlep�í je se zaměřit 

jen na 3-4 hlavní cíle, kterých bychom rádi dosáhli.  

 

5.3   Marketingový cíl REALITNÍ KANCELÁŘE 
 

Marketingová strategie 

Jestli�e situační analýza popisuje současný stav a marketingové cíle stav budoucí, pak 

marketingová strategie určuje, jak se do cílového stavu dostat � tj. co v�echno musíme 

udělat pro to, abychom svých cílů dosáhli. Na�e dlouhodobá strategie by měla obsahovat 

zejména definici Va�ich klíčových zákazníků a způsob práce s nimi. Mo�ná jste ji� sly�eli o 

marketingovém mixu nebo tzv. �4P marketingu� reprezentovanému pojmy - opět z 

angličtiny: Product (produkt, slu�ba), Place (místo prodeje, způsob distribuce), Price (cena), 

Promotion (propagace; výsti�něj�í termín je zřejmě komunikační mix � tj. způsob va�í 

marketingové komunikace se zákazníky). Tento marketingový mix představuje vlastně 

konkrétní rozpracování na�í strategie. 

 

Marketingový mix: 
! Produkty a slu�by: které produkty budete nabízet, jejich vlastnosti a výhody 

! Jak produkty a slu�by nabízet: zde je paleta mo�ností velmi �iroká, v případě 

obchodní firmy se mů�e např. zvolit tradiční prodejna, zásilková slu�ba, přímý prodej 

prostřednictvím na�eho prodejního týmu nebo i třeba internetový obchod, v případě 
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výrobní firmy se mů�e vybrat mezi přímým prodejem nebo nepřímým � dodávat své 

výrobky distributorům, maloobchod či velkoobchodníkům apod. 

! Ceny: určit cenovou politiku, platební podmínky atd. Při stanovení prodejních cen je 

třeba zva�ovat více faktorů, mezi které patří předev�ím vý�e nákladů na jednotku 

produkce, cenová politika rozhodujících konkurentů, cenová elasticita (reakce 

zákazníků na odli�nou úroveň ceny), slevy poskytované velkoobchodu a 

maloobchodu, dealerské odměny, obecně přijímaná politika rabatů, platební podmínky 

a podmínky dodávek a nelze opomenout ani státní politiku cenové regulace, která 

existuje v určitých oborech. 

! Propagaci: v závislosti na cíle se zvolí nejvhodněj�í skladba komunikačního mixu � 

tak, aby nás realizace na�ich marketingových aktivit dovedla s co mo�ná nejvy��í 

pravděpodobností a co nejefektivněji (s rozumnými marketingovými náklady) ke 

splnění na�ich marketingových cílů 

 

Neustále musíme mít na paměti KONKURENCI � marketingový mix se poskládá tak, 

abychom získali konkurenční výhodu � jinak hrozí, �e se zákazníci obrátí místo na 

nás na na�i konkurenci. 

Jako základní formy podpory prodeje přicházejí do úvahy reklama a propagace, public 

relations, osobní prodej, orientace na značkové zbo�í aj.  Hlavní distribuční kanály 

tvoří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce zákazníků. S volbou vhodného 

distribučního kanálu, resp. jejich kombinace souvisící  i logistické distribuce , kterým 

ba se měla věnovat speciální pozornost. Jedná se o otázky dodacích podmínek, 

způsobu  a prostředků přepravy, optimalizace dopravních cest, řízení zásob i ochrany 

zboří během přeprav. 

Akční programy 

Jedná se o rozpracování na�í strategie do konkrétních aktivit a úkolů. Vět�ina aktivit se bude 

vztahovat ke komunikaci se zákazníky; mohou zde být ale rovně� začleněny dal�í úkoly 

vyplývající z na�ich analýz a marketingového mixu. Pro jednotlivé aktivity je důle�ité co 

nejpřesněji popsat: 

- co má být provedeno 

- co je cílem aktivity ! (důle�ité: opět co nejkonkrétněji, po ukončení je potřeba vyhodnotit 
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splnění cíle) 

- kdo je za danou aktivitu zodpovědný 

- stanovit časový plán � kdy daná aktivita začíná a kdy končí 

- určit očekávané marketingové náklady  

Rozpočet 

V rozpočtu se stanoví  očekávané marketingové náklady, případně i marketingové tr�by (např. 

poskytnu někomu reklamní prostor ve na�í provozovně). Marketingové náklady se budou 

skládat z nákladů na�ich marketingových aktivit (viz bod 5); potřebujeme-li mít celkový 

komplexní přehled o výdajích na prodej a marketing, mů�eme do nich zahrnout i náklady na 

prodejní tým a administrativu spojenou s prodejem a marketingem. 

 

Systém měření a kontroly 
 
Hodnocení by mělo probíhat minimálně kvartálně, doporučuje se v�ak provádět jej 1x za 

měsíc. Budeme-li vyhodnocovat marketingový plán v měsíčních intervalech, rozpracujete 

na�e roční prodejní i marketingové cíle do konkrétních cílů měsíčních. 

 

Přílohy 

V přílohách mů�ete doplnit marketingový plán o výkazy, tabulky, výsledky marketingových 

výzkumů, organizační schémata apod. 

 

Závěrem je nutné podrobit ná� plán detailnímu zkoumání, zda jsou v�echny jeho části zcela 

konzistentní � zda vytvářejí logický celek, zda jednotlivé aktivity na sebe navazují ve 

správném pořadí, zda jsou vynalo�ené marketingové náklady úměrné plánovanému zvý�ení 

obratu a zisku, zda máme k dispozici ve�keré zdroje pro realizaci aktivit. Stručně řečeno � zda 

ná� plán představuje náročný, ale reálný a �ivotaschopný model rozvoje na�í firmy pro 

nejbli��í období. 
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Marketingový plán má dle Wupperfelda5 obsahovat: 

# Marketingové cíle (čeho chceme na trhu dosáhnout) 

# Uvedení na trh (stanovení formy vstupu - samostatně, v kooperaci s jinou firmou nebo 

pomocí zaplnění mezery na trhu) 

# Stanovení ceny s orientací na největ�í zisk, základ pro určení ceny jsou náklady, 

analýza trhu. Ceny mohou být diferencované, u jednotlivých zakázek se mohou li�it 

individuálně podle rozsahu prací a celkového vynalo�eného času, mo�nost sdru�ovat 

produkty do cenově výhodněj�ích balíků. 

# Distribuční politika: zvolit distribuční cesty (dealeři, vlastní síť)  

# Prodejní oddělení (podoba firemního útvaru zabývajícího se prodejem, jeho personální 

zabezpečením a strukturou) 

# Kalkulaci prodejních nákladů (určit náklady na získání zakázek, počet potřebných 

pracovníků a nároky na jejich kvalifikaci, jejich platové ohodnocení, náklady na 

dopravu, komunikaci, �kolení) 

# Podpora prodeje a reklama (ovlivněna druhem produktu, cílovou skupinou zákazníků 

a rozpočtem, určuje image firmy) 

# Celková marketingová koncepce (distribuční cesty, mar�e, prodejní náklady, shrnuje 

předchozí body do kompaktního celku.) 

 

Vhodným nástrojem pro plánování marketingu je SWOT analýza. Jedná se o základní 

analytickou metodu slou�ící k identifikaci silných a slabých stránek, příle�itostí a hrozeb.  

 

5.3.1 PODNIKOVÁ A MARKETINGOVÁ KULTURA 
 
V�eobecně je význam podnikové kultury hodnocen naprosto rozdílně. Převládá v�ak mínění, 

�e základem strategického profilování úspě�ného podniku je organizační a podniková kultura.  

 

 

 

 

 

                                                
5WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspě�ný start. 1. vydání. Management Press. 
Praha, 2003. 160 s. ISBN 80-7261-075-9 
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Znaky podnikové kultury¨ 

 

Vzhledem k velkému počtu nejrozdílněj�ích definicí podnikové kultury a základním rozdílům 

v přístupech k jejímu výzkum je účelné, aby pojem podnikové kultury byl blí�e 

charakterizován pomocí znaků, tak jak jsou dále představeny: 

 

• Tradičnost � znamená, �e původ podnikové kultury je v minulosti a �e se vytvářela 

po dlouhou dobu a� ke stávající struktuře názorů, norem a hodnot z hlediska 

současného i budoucího chování. 

• Schopnost změn � charakterizuje mo�nost přizpůsobení podnikové kultury podle 

vněj�ích i vnitřních vlivů, co� má zejména význam vzhledem k vysoké společenské 

ekonomické a technologické dynamice. 

• Více - vrstevnost � znamená, �e podniková kultura je jako systém je vytvořena 

z nejrůzněj�ích subkultur, které se vzájemně pozitivně či negativně ovlivňují. 

• Schopnost převzít ji jako zku�enost a naučit se jí � znamená, �e podnikovou kulturu 

mohou pracovníci identifikovat podle jejích symbolů a v dlouhodobém procesu ji 

mohou přijmout nebo odmítnout. 

• Překročení individuality -  znamená , �e jednotlivé osobnosti rozhodně mohou 

kulturu vyjadřovat, ale ta se nakonec během času stále více osamostatňuje a přebírá 

stále více skupinové vlivy. 

 

Podniková kultura byla dosud interpretována jako výsledek historického procesu, jeho� 

průběh a výsledky nacházejí své vyjádření v lidském rozhodování a jednání. Av�ak na 

základě této definice není mo�né diferencované posouzení ekonomických důsledků 

jednotlivých forem projevu podnikové kultury.  

 

 

Vět�inou je nutné, aby byla nejprve uvedena typologie různých fenoménů kultury podle 

vhodných kritérií.  

- účinnost řídících nástrojů 

- stupeň zakotvení podnikem uznávaných hodnot a norem u jednotlivých příslu�níků 

organizace, 

- míra shody uznávaných hodnot a norem mezi podnikem a příslu�níky organizace, 
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- míra slučitelnosti systému a podnikové kultury. 

 

Vymezení marketingové kultury 

 

Dosud uvedené souvislosti týkající se podnikové kultury slou�í v�eobecně k jejímu zařazení. 

Jestli�e se zabýváme dílčí oblastí marketingové kultury, dojdeme s ohledem na komplexní a 

heterogenní rozhodování v marketingu k tomu, jak by měla být charakterizována 

marketingová kultura. I zde se ukazuje účelné provést typologii vyjadřování kultury. 

 

Kritérium �pracovní postupy� charakterizuje metodiku my�lení a ře�ení problémů 

v marketingu, jedná se o postupy experimentálně tvůrčí a orientovaných spí�e na pokusy a 

omyly inovativního marketingového pionýra a� k technokratickému, analytickému stylu 

my�lení a práce. 

 

Kritérium �orientace úkolů� se naproti tomu vztahuje na prodej, resp. Obchod na straně 

jedné a na výrobek, spotřebitele na straně druhé. V prvém případě je kultura vyjádřena 

potřebami ve vztahu k obchodu. Na významu tak získává �push-marketing� orientovaný na 

prodej. Ve druhém případě je vyjádřena kultura pomocí hledání individuálního ře�ení 

problému k uspokojení potřeb zákazníků. Zde převládává �pull- marketing� orientovaný na 

postavení výrobkového mana�era. 

 

Jako sekundární kritérium k vymezení kultury je třeba předev�ím uvést zaměření marketingu 

z hlediska nástrojů. Podle zdůraznění v marketingovém mixu rozli�ují se marketingové 

kultury ordinované preference a na ceny. Kvalitativní a servisní my�lení stojí přitom proti 

my�lení v cenových a nákladových výhodách. Jako druhé sekundární kritérium je mo�no 

uvést míru spolupráce při plánovacím a realizačním procesu. Přitom je mo�no rozli�it mezi 

individuální a týmovou orientací. To se projevuje existencí kultur s mentalitou osamocených 

bojovníků a kultur se silně výraznými skupinovými pracovními postupy. 

 

Na základě těchto kritérií lze odvodit následující čtyři typy marketingové kultur, které jsou 

blí�e charakterizovány pomocí uvedených profilů marketingové kultury: 

 

- funkčně orientovaná marketingová kultura (akční kultura), 

- inovačně orientovaná marketingová kultura (pionýrská kultura), 
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- technokratická marketingová kultura (administrativní kultura),  

- systémově orientovaná marketingová kultura (kooperační kultura). 

 

Dynamické aspekty podnikové a marketingové kultury 

 

Při charakterizování podnikové a marketingové kultury je třeba brát v úvahu, �e podléhají 

během doby změnám.  

V první kulturní fázi se vytvářejí prostředky, know - how podnikového chování i zásady 

řízení a představy hodnot u zakladatelů. Ve vlastní zakladatelské fázi podniku vznikají pak 

z původních představ hodnot a víry zakladatelů podstatné prvky podnikové kultury ve firmě 

podnikové filozofie (kulturní jádro). Poněvad� mimo základní představy hodnot a víry i 

vlastních zásad je�tě neexistují �ádné specifické směrnice, musí být v této fázi vytvořeny 

předev�ím principiální zásady vymezující chování. Mimo to je kultura charakterizována tím, 

�e není dosud zalo�ena kulturní síť. Tento proces vzniku kultury doprovází rozhodnutí o 

strategické pozici a organizační struktuře mladého podniku. Vytvářející se kulturní jádro má 

vysoký význam pro rozvoj podniku. Je tím dán základ zásad podnikové politiky, na ně� je 

mo�no se stále obracet v době růstu i krize. 

 

V následující fázi roz�iřování kultury se upevňují počáteční znaky kultury. Jednotlivé 

zásady podnikové filozofie by se měly začít odrá�et v implicitních i explicitních normách, 

pravidlech a směrnicích pro konkrétní jednání. Časem vzniká rozsáhlá kulturní síť rituálů, 

symbolů, hodnot, norem atd., v jejich� středu jádro kultury nadále určuje představy hodnot a 

víry. V této fázi se vytvářejí zejména silné stránky kulturně orientovaného řízení podniku. 

 

Ke konci fáze výstavy a rozvoje se objevují v mnoha případech ji� první rizika spojená 

s kulturou. Na jedné straně vznikají v důsledku rostoucí nepru�nosti podnikové kultury na 

základě ztuhlých a formalizovaných, popř.. rutinních procesů a struktur. Na druhé straně je 

třeba uvést vznik subkultur s nekonformními účinky na dal�í vývoj podnikových cílů. 

Aspektu negativních účinku subkulturu je třeba přičítat velký význam, poněvad� subkultury 

mohou časem projevit svoji vlastní silnou dynamiku, kterou lze omezit pouze celeným 

nasazením nástrojů a instancí zaji�ťujících pořádek. 

 

Přechod do konsolidační fáze podniku je charakteristický změnou tr�ních a poptávkových 

podmínek (např. stagnující a smr�ťující se trhy). Kvalitou dosavadního utváření kultury jsou 
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dány rozdílné perspektivy kultury. Na počátku této fáze se rozhoduje, zda bude podniková 

kultura, na základě své vysoké přizpůsobivosti, i nadále přispívat k úspěchu, nebo zda 

nepru�né struktury povedou ke kulturní strnulosti. Na počátku fáze konsolidace mohou mít 

diskrepance mezi kulturou a řízením podniku také za následek krizi kultury (kulturní �ok), 

s nepřehlédnutelným kulturním úpadkem. 

 

V této souvislosti musí následovat ve fázi nové orientace podniku rozhodnutí o budoucí 

orientaci kultury. Přitom je mo�no pokračovat v dosud v�ité kultuře nebo přebudovat 

dosavadní kulturní pozice. Nedaří-li se kulturní krizi překonat, dochází k úpadku kultury, 

který mů�e negativně působit na podnikové výsledy. V tomto případě se nabízí důsledná 

obnova nebo nová výstavba podnikové kultury. Toto rozhodnutí implikuje ov�em, alespoň 

teoreticky nové zalo�ení podniku. 

 

Vcelku je třeba vycházet z toho, �e uvedené koncepce mají typický ideální charakter. 

V podnikové praxi probíhají přechody mezi jednotlivými fázemi plynule nebo se 

individuálně, podle podniku, některé fáze nekonají. Přesto poskytuje analýza dynamicky 

probíhajícího vývoje kultury podle koncepce �ivotního cyklu důle�itý tvůrčí odkaz pro časové 

závislosti managementu podnikové kultury. 

 

 

5.3.2   PODPORA PRODEJE 
 
Marketingové pojetí propagace, někdy také označené za komunikační mix, se tradičně opírá 

o následující čtyři hlavní nástroje: 

1. reklamu jako placenou formu neosobní prezentace produktu 

2. podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvý�ení nákupu nebo prodeje 

produktu, 

3. public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, zejména 

prostřednictvím aktivních publicity ve sdělovacích prostředcích, 

4. osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním nebo i několika 

potenciálními zákazníky 

 
Rozpočet na propagaci se určuje zpravidla pomocí některé z následujících čtyř metod: 
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1. metoda zůstatkového rozpočtu je v praxi nejroz�ířeněj�í, ale vlastně to ani moc �ádná 

metoda není, na propagaci se �naplánuje� ta část rozpočtu, která je�tě zbývá. Vůbec se 

tedy neuva�uje vazba mezi objemem produkce a a zejména prodeje s nástroji 

propagace. Nevychází se zde z nějaké dlouhodoběj�í strategie na trhu, v ojedinělých 

případech mů�e být takto vymezená částka zbytečně vysoká, zpravidla v�ak 

neodpovídá tomu, čeho by byl třeba dosáhnout, 

2. metoda procentuálního podílu z obratu stanovuje výdaje na propagaci podle určitého 

procenta z bě�ného nebo očekávaného objemu prodeje. Zde u� je tedy vazba na 

dosa�ení či plánovaný prodej. Velkost podílu se stanovuje podle minulé zku�enosti. 

Bohu�el objem prodeje se zde chápe jako daný základ, nikoli jako výsledek 

propagačních aktivit. Často právě zvý�ením propagace lze předejít poklesu prodeje 

nebo dokonce jej o�ivit. Plánovací horizont je v tomto případě omezen zpravidla 

pouze na rok, a neumo�ňuje tudí� vidět propagaci v dlouhodoběj�í perspektivě, 

3. metoda konkurenční parity stanoví rozpočet na propagaci ve stejné vý�i, jako je tomu 

u konkurence. Předpokládá se, �e jednak stejným objem prostředků zamezí 

zbytečnému vynakládání peněz na konkurenční souboj v oblasti propagace a za druhé 

se zde respektuje znalost a zku�enost konkurence, která ví, co proč dělá. Bohu�el 

praxe ukazuje, �e nakonec se nelze spoléhat ani na jeden z nich 

4. metoda cílů a úloh je nejlogičtěj�ím, ale zároveň také nejnáročněj�ím postupem. 

Rozpočet zde vychází z definování specifických cílů, z určitých nákladů na jejich 

realizaci. V tomto případě potom skutečně dochází ke vzájemnému propojení mezi 

výdaji na propagaci a výsledky (efekty), je� by měla přinést. Klíčem k úspě�nému 

zvládnutí tohoto přístupu v�ak zůstává dostatečná znalost a zku�enost při vymezení 

úloh, které by měly vést k dosa�ení cílů. 

 

 
Propagace obecně vyu�ívá dvou základních strategií: 
 

• tlaku (pusch-strategie), sna�í se produkt protlačit přes distribuční kanály ke 

konečnému spotřebiteli, staví hlavně na agresivním osobním prodeji a podpoře 

prodeje, 

• tahu (pull-strategie), chce vzbudit zájem zákazníků, vyvolat poptávku po 

přita�livosti produktu, sází předev�ím na reklamu, ale také třeba na účast na 

veletrzích, vyvolávajících poptávku zákazníků, kteří se obracejí na 
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maloobchodníky, ti přená�ejí po�adavky na velkoobchodníky či dokonce na 

výrobce. 

 
 
 
Podpora prodeje je důle�itá součást marketingu. Dělá se pomocí reklamy, inzerce a dal�ích 

propagačních akcí i ve vlastním prodeji. 

 

Reklamou upozorňuje podnikatel na svůj podnik nebo na své výrobky či slu�by. Neustále 

musí pečovat o to, aby lidé o jeho podniku věděli a jeho  výrobky znali a kupovali. K tomu 

pou�ívá nejrůzněj�í prostředky, ale tak, aby se nedopustil neklamné soutě�e. 

 

Reklama má mnoho forem a způsobů pou�ití � propaguje určitý konkrétní produkt, stejně 

jako dlouhodobou tvorbu image firmy. Doká�e oslovit �iroký okruh veřejnosti, zároveň v�ak 

díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Je pouze jednosměrnou formou komunikace a mů�e 

být velice nákladná. 

Základní cíle reklamy lze vymezit jako: 

a) informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho 

vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku 

b) přesvědčovací reklama nastupuje v období zvý�eného konkurenčního tlaku , 

a jde tudí� o to, přesvědčit zákazníka, aby si zakoupil právě ná� produkt, někdy 

tato reklama přechází do reklamy srovnávací, porovnávající  přímo ná� produkt 

s jiným nebo dokonce s jinými 

c) konečně připomínající reklama má udr�et v povědomí zákazníků ná� produkt 

i na�i značku, například před nadcházející sezonu. 

 

Vývěsní tabule oznamují slovem i obrazem co podnikatel vyrábí nebo opravuje či prodává. 

Zavě�ují se zpravidla po obou stranách vchodu do provozovny a doplňují tak firemní �tít 

s obchodním jménem. Umístí-li se na chodníku, musí se za místo zaplatit obci. 

 

Výkladní skříně, v nich� jsou ukázky zbo�í, mají být upraveny čistě, vkusně, účelně a v�dy 

nově a časově, aby lákaly ke koupi. 
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Vývěsky jsou tabulky doporučující různé výrobky. Podnikatelé je zasílají obchodníkům, kteří 

jejich zbo�í prodávají, aby je vyvěsili ve svých obchodech. Za úplatu se umisťují 

v dopravních prostředcích apod. 

 

Plakáty mají stejný účel jako vývěsky, ale jsou vět�ího formátu. Mají být nápadné, aby 

upoutaly, stručné a čitelné, aby je bylo mo�no přečíst i za pohybu a časové, tj. Aby 

upozorňovaly na zbo�í, je� je právě v té době potřebné. Stejné zásady platí i pro velkoplo�né 

plakáty, umístěné na billboardech. 

 

Pomocí letáků upozorňujeme na svůj podnik nebo na své výrobky (např. při otevření 

provozovny). Necháváme je rozná�et po domech či po závodech v okolí, vkládají se do novin 

a časopisů, rozdávají se na veletrzích po výstavách,� 

Nálepky, odznaky, klíčenky i poti�těná trička činí výrobní značku v�eobecně známou. 

 

Adresní lístky mají formát korespondenčního lístku. Na místě pro adresu příjemce je ji� 

předti�těna podnikatelova adresa a na druhé straně text s mo�ností za�krtnutí, např.: 

 

o  mám zájem o zaslání katalogu. 

o  prosím o zaslání.....kusů výrobků.........na dobírku 

o  prosím o zaslání..........kusů prodejních vzorků............... 

 

Často jsou součástí letáků, z nich se dají odstřihnout nebo podle perforace odtrhnout. 

 

Inzeráty lze oznámit nejrůzněj�í informace: zalo�ení podniku, otevření provozovny, 

přestěhování, příjem pracovníků, nájem nebo pronájem prostorů, koupi nebo prodej 

čehokoli,� 

 

Inzeruje se v novinách, odborných časopisech, katalozích, kalendářích apod. Zále�í na tom, 

komu je inzerát určen (obráběcí stroj asi nebude inzerovat v Praktické �eně). Čím častěji 

a pravidelněji je inzerát opakován, tím je účinněj�í. Účinnost inzerovat stoupá i s vý�í 

nákladu, v jakém jsou noviny či časopisy vydávány. Inzerce stojí ov�em peníze, ale vyplatí se. 

Ceny se určují podle plochy nebo podle počtu řádků (jsou uváděny na některá z posledních 

stran daného tisku), v rozhlase a televizi podle času. 
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Dal�ím propagačními akcemi jsou např. umo�nění náv�těvy podniky (exkurze), předvádění 

výrobků v obchodních domech a na výstavách, a to buď ve skutečnosti nebo pomocí 

videopřehrávače, dle nabídky losů a výher ( při nákupu dostane zákazník los, na který mů�e 

vyhrát , tisící náv�těvník dostane cenu apod.) prémie ve formě drobného zbo�í přidávaného 

zdarma k vět�ímu nákupu, dárky se značkou podniku lze dávat při reklamních předná�kách 

atd. 

 

Vlastní prodej 

 
Vlastnímu prodeji předchází volba distribuční cesty, tj jakým mezičlánky zbo�í/slu�by 

prodeje, ne� se dostane k zákazníkovi. Na této cestě mohou být následující zastávky: 

velkoobchod, obchodní domy, maloobchodní prodej, vlastní prodejny, obchodní cestující, 

přímí odběratelé apod. Distribuční cestu je nutno volit tak, aby náklady na oběh byly co 

nejmen�í. V některých zemích je např. zřejmý odklon zákazníků od nákupu 

v maloobchodních prodejnách k nákupu v supermarketech. 

 

Vlastní prodej (ať se týká kteréhokoli článku na distribuční cestě) musí mít ten výsledek, aby 

zákazník nabyl přesvědčení, �e u nás nakoupil nejlépe. K dosa�ení tohoto výsledku musí 

dopomoci tři základní slo�ky prodeje: prodavač, předání zbo�í a poprodejní servis. 

 

Prodavač musí umět dát zákazníkovi podrobné informace o výrobku a jeho přednostech, a to 

v�dy ochotně a s úsměvem. Trpělivě naslouchat výhradám zákazníka, aby mu mohl navrhnout 

nejlep�í způsob ře�ení k uspokojení jeho potřeb. 

 

Předáním zbo�í nesmí spočívat jen v převázání krabice a na shledanou�. Zákazník musí být 

podrobně seznámen s obsluhou a mo�nostmi pou�ití výrobku, s poprodejním servisem, 

případně musí být zaji�těna instalace výrobku. To, �e bude zbo�í předáno v solidním 

a atraktivním obalu, je dnes ji� samozřejmostí. 

Poprodejní servis nejlépe zdůvodnil sám H. Ford: 

 � Továrník není je�tě hotov se svým zákazníkem, kdy� s ním uzavře obchod. 

Jeho styky s ním teprve začaly. � Nejhor�í ze v�ech reklam je nespokojený zákazník. ...Kdo 
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od nás koupil vůz, měl právo na jeho stálé pou�ívání, a proto kdy� se jeho vozidlo porouchá, 

bylo na�í povinností, abychom je opět uvedli do pořádku , a to se nejrychleji�.6 

 

FAKTORY OVIVŃUJÍCÍ CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ: 

Makro - úroveň               celospolečenské vlivy: 

$ hospodářské 

$ geografické 

$ právní 

$ demografické 

$ kulturní 

$ nábo�enské 

$ technické,�. 

 

Mezi -úroveň          místní (teritoriální) konkurence: 

$ �ivotní prostředí 

$ �ivotní způsob 

$ �ivotní styl 

$ tradice (zvyky, obyčeje, normy),� 

 

mikro - úroveň         Skupinové a individuální vlastnosti: 

 

$ fyziologické 

$ �ivotní úroveň 

$ psychologické 

$ úroveň vzdělání 

 

Chování a rozhodování zákazníků je: 

A/ Zvykové 

B/ Racionální 

C/ emocionální 
                                                

6 Miroslav Foret, Marketingová komunikace, 2 roz�ířené vydání EKON, Jihlava, 
1997, ISBN 80-210-1681-7 
Alison ALsbury,Ros Jay, Marketing  to nejlep�í z praxe, první vydání, Praha 2002, 
ISBN 80-7226-617-9 
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5.4 Finanční plán 
 

Úkolem finančního plánu je ukázat ekonomickou �ivotaschopnost projektu. 

 

Finanční plán slou�í předev�ím k: 

•   k vytvoření strategického plánu firmy a výběru nejvhodněj�í varianty,  

•   k přípravě �ádosti o úvěr - podnikatelského plánu pro banku,  

•   k posouzení investičního záměru (projektu)  

•   jako základ strategického controllingu.  

V prvé řadě bychom měli zhodnotit na�i finanční situaci. 

• na�e aktiva a pasiva  

• odkud k nám plynou na�e peníze a kam odtékají?  

• Jak doká�eme splácet své dluhy (závazky)  

• Vý�e na�ich dluhů /závazků vzhledem k na�im příjmům  

 Jednotlivé součásti jsou : 

- počáteční kapitál, potřeba úvěru 

- počáteční rozvaha 

- plán nákladů 

- plán tr�eb 

- cash flow 

- hodnocení plánovaných výsledků 

 

1) POČÁTEČNÍ KAPITÁL, POTŘEBA ÚVĚRU 
Na začátku se provádí shrnutí peně�ních a hmotných vkladů společníků. Zároveň se 

provede sumární součet ve�kerých nákladů na pořízení základního vybavení firmy 

(nábytek, počítače, software, zařízení, atd.). Od těchto nákladů se odečtou peně�ní 

vklady společníků a nezbytná rezerva pro chod firmy po určitou dobu (např. čtvrtletí). 

Touto jednoduchou operací se zjistí, zda je potřeba při startu podnikání úvěr. 
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VÝPOČET I VZOREC: 

 

Úhrn celkového kapitálu
Podíl vlastního kapitálu =   

Celkový kapitál 
x 100 

 

Údaje pro výpočet vlastního kapitálu jsou uvedeny v bilanci. Celkovým kapitálem se 

míní součet pasív v příslu�ném roce, k němu� se bilance resp. Ukazatele vztahují. 

K celkovému vlastnímu kapitálu bilance počítají banky a podílnické společnosti téměř 

v�dy také částky z podílnických společností, které jsou předmětem závazků, 

a společenské půjčky. Tyto výpočty bychom měli provést také, proto�e se tímto 

způsobem zvy�uje vlastní kapitál a vytváří se lep�í obraz finanční situace podniku. 

 

 

1) Počáteční rozvaha 

Zahrnuje na straně aktiv ve�kerý majetek a peně�ní prostředky, na straně pasiv 

základní kapitál firmy, bilance aktiv a pasiva je ze začátku vyrovnaná. 

 

2) Plán nákladů 

Před začátkem podnikání je třeba zjistit v�echny nákladové polo�ky týkající se 

fungování firmy. Řadí se mezi ně nákup základního vybavení firmy a dále ve�keré 

provozní náklady jako je nájem, poplatky za telekomunikace a datové slu�by, náklady 

na reprezentaci, náklady na propagaci atd. Náklady se dají plánovat na několik let 

dopředu, poté se mohou rozpočítat na jednotlivá období (čtvrtletí, měsíce). 

 

3) Plán tr�eb 

Odhad tr�eb za jednotlivé měsíce je jedním ze základních vodítek při plánování 

vývoje firmy.  

Odhad výkazu zisků a ztrát - k jeho vyhotovení potřebujeme znát odhad vývoje tr�eb 

za jednotlivé měsíce a odhad nákladů takté� v měsíčním členění, obojí za první rok. 
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4) Plán cash-flow 

Cílem plánování cash-flow, tedy příjmů a výdajů, je zajistit solventnost firmy. To 

znamená udr�ovat kladný rozdíl příjmů a výdajů, hradit závazky firmy podle 

dohodnutých podmínek a vědět o hrozícím nedostatku prostředků s předstihem. Toky 

je třeba odhadovat za ka�dý měsíc tak, aby firma v�dy disponovala dostatečným 

mno�stvím hotovosti. Plán cash-flow se určuje podle údajů z plánu příjmů a výdajů 

podle načasování plateb. U nových společností mohou být toky hotovosti zpočátku 

negativní. 

 

5) Hodnocení plánovaných výsledků 

Výsledky společnosti se určují pomocí nástrojů finanční analýzy. Toto hodnocení je 

důle�ité jak pro samotné podnikatele, tak také potenciální investory, zda je takový 

podnikatelský záměr vůbec realizovatelný, jaká je jeho dlouhodobá výnosnost a také 

jaká je návratnost vlo�ených investic. Finanční analýza nabízí různé poměrové 

ukazatele, z nich� často pou�ívané jsou např.: 

1. rentabilita - ukazatel výnosnosti investice (r) � statická metoda 

2. výpočet návratnosti (N) � statická metoda 

3. metoda čisté současné hodnoty (ČSH) � dynamická metoda, v případě 

investičního projektu stanovena úroková míra 15% 

 

1. Výpočet rentability (r) 

Tento výpočet je klíčový pro podnikatele nebo potenciální investory, proto�e jednodu�e 

posuzuje výhodnost investice neboli návratnost investovaného kapitálu. A to i přesto, �e 

nebere v úvahu časový rozměr. Jinými slovy poměřuje vý�i investovaného kapitálu s 

očekávaným ročním čistým ziskem, který je výdělkem z vlo�eného kapitálu.  

 

r = Z / IN 

 

r�..rentabilita investovaného kapitálu 

Z�.očekávaný roční čistý zisk 

IN�investovaný kapitál 

 

2. Výpočet návratnosti investice (N) 
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Určuje dobu, za kterou se původní náklady na investici vrátí. Investice je splacena 

v okam�iku, kdy jsou z výnosů uhrazeny pořizovací náklady a bě�né provozní náklady. 

Nevýhodná je investice, její� doba návratnosti je krat�í ne� doba po�adovaná vlastníky či 

investorem. 

 

N = IN/CFr 

N�.doba splacení investice 

IN�investovaný kapitál 

CFr..průměrné roční Cash Flow 

 

3.Metoda čisté současné hodnoty (ČSH) 

Respektuje faktor času pomocí diskontování, tedy je to výpočet náročněj�í, ale přesněj�í. 

Je to rozdíl mezi současnou hodnotou peně�ních příjmů z investice a současnou hodnotou 

kapitálových výdajů na pořízení investice v absolutní vý�i. Zohledňuje rozdílnost (velikost, 

dobu vzniku, délku trvání) peně�ních příjmů a výdajů během �ivotnosti investice. Tyto částky 

jsou porovnatelné právě tehdy, kdy� ve�keré příjmy a výdaje diskontujeme k určitému 

okam�iku, čím� nám vyjde současná hodnota těchto příjmů a výdajů. Diskontování se provádí 

v takové úrokové míře, která odpovídá investorem po�adovanému nejni��ímu zúročení 

vlo�eného kapitálu. 

Přijateln jsou pro investora v�echny investice, jejich� ČSH > 0. Kdy� ČSH = 0, pak je příjem 

alespoň ve vý�i úroku. Varianta s nejvy��ím ČSH je brána jako nejvýhodněj�í. 

N 

ČSH   =  ∑     Pn  (1/ (1+i)n) � K 

n=1 

nebo  

ČSH = (P1  /(1+i)1) + (P2  /(1+i)2) + ��(Pn  /(1+i)N) � K 

 

ČSH�..čistá současná hodnota investiční varianty 

Pn��..peně�ní příjem v jednotlivých letech �ivotnosti investice 

i���.úrok � po�adovaná výnosnost 

n���jednotlivá léta 

N��..doba �ivotnosti 

K��..kapitálový výdaj 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

6.1 Titulní strana 

 
Název realitní kanceláře : Surikaty s.r.o 

Logo: 

 
 

 

Sídlo firmy:  Jiřího z Poděbrad 31, 787 01 �umperk 

Společníci:  Ba. Luká� �íma 

Forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: realitní činnost  

 

 

 

 

 

 

 

Financování: 

K počátečnímu financování je zapotřebí 500 000,-Kč. Z toho bude částka 256 120,-Kč,-

Kč pou�ita na úhradu vstupních nákladů spojených se zalo�ením společnosti a částka 

244 000,-Kč bude pou�ita k financování provozních nákladů v prvním roce podnikání. 
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Datum zpracování 30. 4. 2008 

 

 

 

6.2 Shrnutí podstatných informací o firmě 
 
Rozhodl jsem se zalo�it společnost Surikaty s.r.o., která bude poskytovat slu�by v oblasti 

realit. Hlavní činností společnosti bude zprostředkování prodeje a pronájmu bytů, rodinných 

domů, pozemků a komerčních prostor. K dal�í činnosti bude výkup a prodej nemovitostí. 

     K tomuto rozhodnutí jsem dospěl na základě svých pracovních zku�eností v oboru realit. 

Ovlivnilo mě několik skutečností, nespokojenost se strukturou firmy, pro kterou jsem 

pracoval a potřeba vlastní seberealizace. Také mě k rozhodnutí vedla pozitivní reakce mých 

klientů na způsob mé práce.  Mocným stimulem pro klienty je, �e společnost nabízí kompletní 

servis. A v budoucnu chce stavět na svých zku�enostech a kontaktech, které chce vyu�ít při 

developerské činnosti. 

 

6.3 Popis firmy, produkt, strategie 

6.3.1  POPIS FIRMY 
 

Název firmy:  Surikaty s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiřího z Poděbrad 31, 787 01 �umperk  

Zaměstnanci :   

Kamila Heděncová  

David Beran 

Renata Grosslová 

Luká� �íma 

 

Popis činnosti:  poskytování slu�eb v oblasti realit. 

Charakteristika subjektu: 
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Ideální právní formou podnikání se jeví společnost s ručením omezeným díky relativně 

nízkému základnímu kapitálu a také díky tomu, �e je to právní forma, která u 

klientů i obchodních partnerů vzbuzuje důvěru 

 

Základní pravidla, kterými se společnost Surikaty s.r.o. bude řídit: 

 
1) Příjemné, profesionální jednání jejích pracovníků kanceláře celkově příjemná atmosféra.  

2) nabídka komplexních informací o způsobu práce kanceláře -  provozní předpisy. 

3) Vytvořit dle mo�ností klientovi dostatečný prostor k rozhodnutí. Předlo�it klientovi 

ve�keré písemné podklady spojené s nemovitostí dle formy vlastnictví (evidenční list, LV, 

stanovy dru�stva,�.) 

4) Zprostředkovatelské smlouvy, které jsou úplné, jsou nastaveny dle konkrétní nemovitosti a 

podmínek, na kterých se strany domluvily. Tyto smlouvy předkládat jako návrh klientovi 

prostřednictvím e-mailu, pokud to čas umo�ňuje.  

5) Advokát při podpisování kupní smlouvy, která je klientům vyhotovena na míru (�ádné 

smlouvy � formuláře) a poslány e-mailem k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem. 

6) V případě časové nedostupnosti právníků (kancelář má dva externí právníky � JUDr. 

Zuzana Geryková a JUDr. Fojta) například v době červenec � srpen (dovolené) podpis 

vyhotovených a odsouhlasených smluv u notáře. 

7) Smlouvy, které akceptují obě strany (kupující/prodávající) 

8) Předlo�ení kupujícímu doklad o tom, �e kancelář mů�e zastupovat majitele (výhradní 

smlouva, prohlá�ení majitele, �e souhlasí s tím, �e kancelář mů�e nabízet jeho nemovitost) 

9) Umo�nění dostatečného mno�ství prohlídek nemovitosti i za přítomnosti odborníka 

(rodinný dům = statik, stavbař, zední,�) 

10) Seriozní jednání 

 

 

6.3.2 SLU�BY/ PRODUKTY 
 

Při stanovení vý�e provizí pro RK jsem vycházel z vý�e standardní provize, která je na 

území Brna vyjmuta z kupní ceny. Její vý�e bývá obvykle 5% z ceny nemovitosti, v případě 

spolupráce je to 2,5% z ceny nemovitosti. 
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Podpora prodeje bude provedena formou osobního, telefonického či e-mailového kontaktu 

s klientem. 

 

 

Slu�by poskytované na�í společností budou rozděleny do 3 programů: 

1. Zprostředkování prodeje 

2. Zprostředkování pronájmu 

3. Koupě a posléze prodej nemovitosti 

Tyto slu�by se li�í povahou, náklady, časovou náročností, cenou. Podrobněj�í popis viz 

tabulka č.2. 

Kancelář by měla nabízet svým klientům profesionální slu�by, bez ohledu na vý�i provize. 

Vzhledem k získaným kontaktům na movité klienty z minulosti a jejich spokojenosti by 

kancelář měla mimo bě�ných poptávek zvládat uspokojit poptávku i náročné klientely.  Zde 

očekáváme vytvoření pevné klientské základny, díky ní� po získání dobrých referencí 

získáme dal�í klientelu ve stejných cílových skupinách. 

 

Ve spolupráci s  klientem bude kladen důraz na flexibilitu a velmi individuální přístup.  

 

6.3.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA REALITNÍ KANCELÁŘE 
 

Charakteristika subjektu: 

Ideální právní formou podnikání se mi jeví společnost s ručením omezeným díky relativně 

nízkému základnímu kapitálu a také díky tomu, �e je to právní forma, která u klientů i 

obchodních partnerů vzbuzuje důvěru. 

V předmětu podnikání budou dle nabytého �ivnostenského oprávnění zapsány �ivnosti: 

! Realitní činnost 

! Zprostředkování obchodu 

 

Společnost nebude plátcem DPH, a to zejména proto, aby ceny za její produkty byly 

přijatelněj�í pro individuální klienty � neplátce DPH. Také ne� se upevní pozice realitní 

kanceláře a ne� se kancelář dostane do podvědomí potenciálních klientů je pro RK výhodněj�í 

nebýt plátcem DPH. 
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Datum zahájení podnikatelské činnosti je stanoveno na 1.9.2008. 

Minimální vý�e základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je při zalo�ení 

stanovena zákonem na 200.000,-Kč. Jsem jediným zakladatelem společnosti, a proto 

nemusím sepisovat společenskou smlouvu.  

 

Finanční situace firmy: 

Financování zalo�ení a prvního roku provozu firmy bude zaji�těno ze základního kapitálu, 

který bude celý splacen při zalo�ení firmy a finanční prostředky pro jeho splacení budou 

uhrazeny z mých vlastních zdrojů. Předpokládané náklady i výnosy a dal�í nezbytná finanční 

data a výpočty jsou detailně uvedeny ve finančním plánu. 

 

6.3.4 STRATEGIE 
Cílem společnosti je samozřejmě maximalizace zisku. Vzhledem k relativně nízkým 

nákladům je reálné dosáhnout zisku ji� v prvním roce existence společnosti. Tohoto cíle bych 

chtěl dosáhnout pomocí marketingu, kvalitního servisu a profesionální práce, přiměřené 

cenové politiky a vytvořením stabilní klientské základny. 

Pokud bych měl hovořit o dal�ích, neméně důle�itých cílech, je nutné cíle  rozdělit na: 

a) krátkodobé (< 1 rok) 

b) dlouhodobé (> 1 rok) 

  

Krátkodobé cíle 

• zalo�ení firmy 

• utvoření klientské základny 

• nalezení pozice na trhu a její posilování, zvy�ování konkurenceschopnosti 

• spokojenost klientů 

• kladný HV 

Dlouhodobé cíle 

• dobré jméno firmy a její image 

• upevnění pozice na trhu 
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• spokojenost klientů 

• ziskovost 

• roz�íření slu�eb (developerská činnost) 

• expanze do dal�ích regionu  

 

 

6.3.5 ÚDAJE O KANCELÁŘI A JEJÍ KLÍČOVÉ OSOBNOSTI 
 

Jednatel společnosti Luká� �íma. Dal�í klíčové osoby jsou realitní makléři a externí 

spolupracovníci. V�ichni disponují předpoklady pro práci v oboru realitní činností. 

 

Ba. Luká� �íma  - jednatel firmy 

(praxe v oboru cca 2 roky)  

! vedení kanceláře 

! jednání s klienty � hledání nemovitostí podle konkrétné poptávky klienta a nabízení 

nemovitostí konkrétních klientů 

! právní problematika 

! jednání s makléři 

 

Kamila Heděncová � vedoucí makléř 

(praxe v oboru 3 roky) 

! jednání s klienty � hledání nemovitostí podle konkrétné poptávky klienta a nabízení 

nemovitostí konkrétních klientů 

! administrativa 

! předávání nemovitostí, přepisy plynu, elektřiny,� 

! jednání s makléři 

! zaučování makléřů 

 

David Beran 

(praxe v oboru 6 měsíců) 
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! jednání s klienty � hledání nemovitostí podle konkrétné poptávky klienta a nabízení 

nemovitostí konkrétních klientů 

 

Renata Grosslová 

(praxe v oboru 6 měsíců) 

! jednání s klienty � hledání nemovitostí podle konkrétné poptávky klienta a nabízení 

nemovitostí konkrétních klientů 

 

Od zalo�ení firmy si slibuji mo�nost osamostatnění se, prosazení se mně blízkém oboru a 

vytvoření zisku na základě svého podnikání. 

V prvním roce firma plánuje předev�ím vytvoření pevné základy a doplnění týmu pro 

oblast Brno město a Brno venkov. V současném okam�iku mezi externí spolupracovníky patří 

finanční proradce, který působí v oboru 10 let a právnička, která se specializuje na 

nemovitosti.  

Pro zaji�tění vedení účetní a mzdové agendy bude společnost vyu�ívat externí účetní. 

 
 

Realitní kancelář Surikaty  

Garantuje klientům kompletní servis. Klient, který chce koupit nemovitost má ve své 

provizi zahnutý: 

 kompletní servis, který standardně zahrnuje kompletní právní servis včetně úschovy peněz. 

Disponujeme odborníky v oblasti bankovnictví, kteří jsou schopni na základě konzultace 

s klientem, přání, po�adavků a mo�ností mu nabídnout ten finanční produkt, který bude pro 

něj za dané situace nejvýhodněj�í. Finanční poradci jsou na�i externisté, kteří pracují v oblasti 

finančnictví ji� řadu let (cca 10 let), mohou nabídnout klientovi v�echny STAVEBNÍ 

SPOŘITELNY + 10 velkých bankovních ústavů, které působí na území ČR. V okam�iku kdy 

se klient rozhodne  pro na�eho finančního poradce uhradí mu kancelář odhad nemovitost, 

který banka po�aduje jako jeden z podkladů pro vyřízení hypotéky, úvěru. 

V rámci servisu je na klienta převáděna elektřina, plyn, voda, apod. Toto zajistí na�e kancelář, 

ani� by byla potřeba fyzické přítomnosti klienta na elektrárně, plynárně apod.  

V okam�iku kdy je byt fyzicky předán kupujícímu, je potřeba obstarat si stěhování. Toto je 

poslední produkt pro kupujícího, který mu na�e kancelář mů�e nabídnout. Na území města 

Brna je zahrnuto stěhování v na�í provizi.  
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Klient, který chce nemovitost prodat má v na�í kanceláři zaji�těn opět servis kompletní.  

Pokud vlastní nemovitost v osobním vlastnictví: 

• Právní servis včetně úschovy 

• Stěhování 

• Přepis elektřiny, vody, plynu,� 

• Financování odhadu pro FÚ 

• Vyřízení nále�itostí spojených s daní FÚ 

Pokud vlastní nemovitost v dru�stevní: 

• Právní servis včetně úschovy 

• Stěhování 

• Přepis elektřiny, vody, plynu,� 

 

 
 

6.4 Analýza trhu 
 

6.4.1 CENY NEMOVITOSTÍ V EVROPĚ 

V rámci analýzy realitního trhu jsem srovnával předev�ím ceny nemovitostí na�ich sousedů 

jako je Německo a Rakousko.  

Rozdíly v cenách u�itné plochy  

Cena průměrné bytové v Německu je 204 000 euro, tedy 6,5 milionů Kč a má průměrnou 

u�itnou podlahovou plochu 164 m2. Obdobně jako v pozemcích i v cenách bytů/domů jsou 

velké regionální rozdíly: v Sasku je průměrná cena 5,8 milionů Kč při plo�e 155 m2 a v 

Bavorsku 9,3 milionu Kč při plo�e 195 m2. V Rakousku je průměrná cena bytu 5,1 milionu 

Kč.  

Graf č.  10.  Srovnání cen nemovitostí v ČR , Německu a Rakousku na m2  
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Ceny za 1 m2 u�itné plochy jsou v ČR poloviční a� třetinové oproti na�im vyspělým 

sousedům. Cena 1 m2 u�itné plochy je v Německu 1 250 euro, av�ak obytné ji� 2 090 euro (66 

000 Kč). Rozdíl v cenách je dán náklady na pracovní sílu a pak kvalitou vybavení, neboť ceny 

základních stavebních prvků (cihly, cement, dla�ba) jsou na přibli�ně srovnatelné úrovni. 

Hodinové náklady na stavební práce jsou v Německu �estkrát vy��í ne� v ČR.  

Objem bytové výstavby a ceny bytů jsou závislé jednak na kupní síle obyvatelstva a jednak 

na dostupnosti zdrojů financování výstavby (hypotéky). Při hodnocení kupní síly zjistíme, 

�e průměrná domácnost v ČR vydělává na 1 m2 kolem 12 pracovních dní, co� je 

dvojnásobek doby, po kterou na 1 m2   vydělává rakouská či německá domácnost. 

 

Z uvedeného lze tedy usuzovat, �e poptávka po bytech nebude v ČR dramaticky stoupat, 

neboť pro bě�nou českou domácnost je pořízení bytu drahá zále�itost. Růst poptávky bude 

záviset na reálném růstu příjmů domácnosti - ale ani ten nebude vysoký, neboť musí 

odpovídat růstu produktivity práce. Náklady na výstavbu bytů budou spí�e ovlivněny cenami 

pozemků, kde lze očekávat reálný růst v řádech procent, ne� cenami stavebních materiálů, 

které jsou ji� na "evropské úrovni". Ceny bytů budou ov�em ovlivněny očekávaným zvý�ením 

DPH na stavební práce, co� jednorázově zvý�i náklady na výstavbu. 
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Srovnání cen v ČR / zahraniční metropole 

 

Tab. č. 3. Srovnání cen v ČR / zahraniční metropole 

 

Stát (město) Cena 

Česká republika Praha 3 000 000,-Kč 

Holandsko 

Amsterodam 
5 000 000,-Kč 

Francie Paří� 10 000 000,-Kč 

Anglie Londýn 12 000 000,-Kč 

 

6.4.2 ČR 

Trendy bydlení v České republice 

V 60. létech převládal jako tradiční bydlení byt 1 + KK v čin�ovním bytě.  

V 70. létech začíná boom panelových domů (3 pokojový byt o rozloze 50 m2), který 

pokračuje je�tě během 80. let.  

Začátek 90. let bývá někdy nazýván �podnikatelským barokem� � nové bydlení staví jen ti, co 

na to mají. V druhé polovině tohoto desetiletí přichází ov�em na scénu hypotéky a stavební 

spoření, co� kromě zvý�ení dostupnosti bydlení přiná�í i akceleraci cen nemovitostí a  

stavebních slu�eb.  

Přelom tisíciletí je rovně� charakteristický vysokou poptávkou po bydlení na okrajích 

měst. Nicméně ji� kolem roku 2004 zaznamenáváme novou chuť pořizovat nemovitosti v 

centrech měst. Lidé kupují byty jako investice, přinejmen�ím v�ak ve velké míře rekonstruují 

a staví. Stavební �ílenství v roce 2007 podporuje i předpokládané zvý�ení DPH. Zajímavostí 

je rovně� fakt, �e oproti minulosti se dramaticky prohloubily rozdíly mezi lokalitami, co� je 

ale v rámci EU naprosto obvyklé.  
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Kvalita bydlení v rámci Evropy je pořád značně rozdílná. I přes pravdu, �e pod pojmem 

�kvalita� si ka�dý mů�e představit trochu něco jiného, existují ukazatele, které se dají brát za 

směrodatné. Patří mezi ně třeba: 

• rozměry bydlení  

• centrální vytápění  

• tekoucí voda  

• toaleta, vana, sprcha  

Podle rozsáhlého průzkumu GE Money Bank uskutečňovaného v několika posledních letech 

je průměrná obytná plocha bytu v ČR 49,3 m2, počet pokojů 2,7 a počet osob v nich 

bydlících 2,64. Vzhledem k evropskému průměru 76,5 m2 (3,6 pokojů a 2,6 osob) se tak 

řadíme mezi státy, kde se bydlí maličkých prostorech. Na opačném konci �ebříčku se nachází 

Dánové, kteří obývají �haly� o rozloze téměř 110 m2, a to pouze průměrně ve 2,2 lidech.  

Tekoucí voda je pro Čechy samozřejmostí 

Na�e maličké domácnosti jsou na druhou stranu, co se základní vybavenosti týče, na úrovni 

zemí jako Rakousko či Francie. Tekoucí vodou, toaletou a sprchou je vybaveno přes 95 % 

domácností. Centrální vytápění není zavedeno do necelých 20 % obydlí, co� například v 

porovnání s Maďarskem (přes 50 % bez centrálního) ilustruje dobrý stav v této oblasti. �e si 

bydlíme jako v bavlnce, naznačují i pro někoho mo�ná překvapivé výstupy výzkumu z 

Rumunska, kde má tekoucí vodu a toaletu pouze 53 % z testovaných domácností.  

Výdaje na bydlení budou růst 

Podíl měsíčních výdajů na bydlení vůči rodinnému rozpočtu je v rámci EU 22 %. Pod 

průměrem se výrazně pohybuje například VB s 9,7 %. V Belgii dosahují výdaje na bydlení 

oproti tomu téměř 27 %. V České republice vydáváme 17, 2 %, co� by při rodinném 

rozpočtu například 50.000 Kč, znamenalo 8.600 Kč. Tato čísla jsou sama o sobě 

nevypovídající - bylo by vhodné rozdělit je minimálně na podíl výdajů na bydlení u 

domácností s ni��ím, středním a vy��ím rozpočtem. Jeden důle�itý poznatek ov�em přiná�ejí 

� dáváme na bydlení stále méně ne� je bě�né v rámci EU. Je tedy dosti pravděpodobné, �e v 

budoucnu budou náklady narůstat.  
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Vývoj v ČR 

Domovní a bytový fond v České republice nezpochybnitelně roste. Jestli dosahoval počet 

bytů v roce 1970 čísla 3,2 mil., ze začátku roku 2007 u� to bylo 4,4 mil. Při zhruba 

polovičním počtu rodinných domů dostaneme 6,5 mil. obyvatelných jednotek. Český 

statistický úřad eviduje i údaje, které dokládají, �e postupem času se měnil podíl bytů ve 

prospěch 3 a více pokojových obydlí (v roce 1970 tvořila 1 obytná místnost 45 %). Po roce 

2000 ji� jednu obytnou místnost mělo pouze 13,6 %, 2 pokoje, 30 % a 3 a více pokojů 55,8 

%. Kdy� zvá�íme tyto informace s počet obyvatel ČR 10,3 mil. a zopakujeme si, �e počet 

osob na jedno obydlí je asi 2,6 � koresponduje nám to přibli�ně i s 6,5 mil. obyvatelných 

jednotek.  

6.4.3 CÍLOVÉ SKUPINY 
Činnost na�í firmy má v plánu zaměřit se na tyto cílové skupiny v Brně a velmi blízkém 

okolí: 

• klienti mající zájem o koupi/ prodej bytu, domu, pozemku, komerčních prostor 

• klienti majíc zájem o pronájem/ nájem bytu, domu, komerčních prostor 

• investoři 

• developeři 

 

Posléze se dále formou poboček roz�iřovat. 

Jak dosáhnout spokojenosti klientely, která bude reagovat na reklamní kampaň je předev�ím 

profesionální přístup, kompletní servis. Proto je důle�ité i Vzdělávání makléřů.  

Makléř = odborník. 

6.4.4 KONKURENCE   

Konkurencí v Brně jsou pro nás podnikatelé dvojího typu: 

• Velké realitní kanceláře, které investují hodně do reklamy a existují na trhu ji� řadu 

let. 

• Men�í RK 

• �ivnostníci 

Celkem je to kolem 200 kanceláří a �ivnostníků podnikajících v tomto oboru. 
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Tab. č.  4.  právní formy realitních kanceláří působících na trhu v Brně  

 

Forma počet 

S.R.O. 80 

A.S. 3 

V.O.S. 1 

K.S. 1 

�ivnostníci Nelze s přesností určit 

 

 

6.5 Marketingový plán 
 

6.5.1 MARKETINGOVÉ CÍLE 
 

Marketingové cíle, týkající se obratů a zisku získaných z provizí jsou takové, �e obrat za 

první rok by měl dosáhnout minimálně 3.500.000,-Kč a upevnit tím pozici společnosti na 

trhu. 

Společnost se bude uvádět na trh pro ni vhodnými marketingovými politikami. 

6.5.2 VSTUP NA TRH 
Vycházíme ze skutečnosti, �e na trhu ji� dva roky působíme a máme zku�enosti se spoluprací 

spřátelených realitních kanceláří, tak ji� v tomto ohledu připravený trh máme. Na�ím cílem je 

roz�ířit spolupráci a ná� realizační tým, který pomů�e vybudovat pevněj�í základy firmy na 

realitním trhu. 

 

6.5.3 SLU�BA, JEJÍ CENOVÁ A DISTRIBUČNÍ POLITIKA 
 

Při stanovení vý�e provizí jsem vycházel z principu stanovení ceny na základě porovnání 

cen konkurenčních slu�eb, kdy se budeme sna�it mít mírně ni��í cenu, a z principu stanovení 

na základě nákladů, kdy se sna�íme o minimalizaci nákladů a tím maximalizaci zisku. 

Náklady budou minimalizovány převedením jejich velké části na klienta. 

Distribuce bude provedena formou osobního, telefonického či e-mailového kontaktu 

s klientem, podle povahy slu�by. 
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Slu�by poskytované mou kanceláří mohou být rozděleny do 3 slu�eb: 

4. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE 

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRONÁJMU 

6. VÝKUP A OPĚTOVNÝ PRODEJ 

Tyto slu�by se li�í povahou, časovou náročností, počtem osob, které na tom pracují, 

finanční odměnou. Podrobněj�í popis a srovnání lze vidět v tab. 2. 

 

tab. 2.Činosti RK  
 Zprostředkování prodeje Zprostředkování 

pronájmu 

Koupě a posléze 

prodej nemovitosti 

Časová náročnost 30 dnů  -   60 dnů 1den - 14  dnů 90 dnů  - 120 dnů 

provize 30 000,-Kč - 100 000,-Kč 8 000,- Kč  - 20 000,-Kč 200 000,- 300 000,- 

pracovník Realitní makléř, jednatel 

společnosti, právník, 

finanční poradce 

Realitní makléř, 

jednatel, právník 

Realitní makléř, 

jednatel společnosti, 

právník, finanční 

poradce, stavební 

společnost 

 

 

1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE 

V okam�iku kdy se najde kupec na konkrétní nemovitost dochází k podpisu 

zprostředkovatelské smlouvy ke skládání blokační zálohy ve vý�i provize potenciálním 

kupcem. V případě, �e kupec nemá plnou vý�i blokační zálohy, tak se kancelář s klientem 

domlouvá na slo�ení určité jistiny a nejzaz�ího termínu doplacení zbývající částky. To v�e 

včetně podmínek na, kterých se strana kupující a prodávající domluvily, musí být do 

zprostředkovatelské smlouvy zakomponováno. Dále se musí pro konkrétního 

kupujícího�upsat� majitel nemovitosti. Majitel nemovitosti neskládá blokační zálohou, ale 

v případě nedodr�ení smlouvy je pokutován. Soubě�ně se připravují ve�keré podklady (nové 

LV, nabývací titul, prohlá�ení vlastníka, evidenční list), pro vyhotovení smlouvy o smlouvě 

budoucí nebo kupní smlouvy (převodu členských práv a povinností). Toto je první krok, kdy 

jsou klienti provázání přes realitní kancelář a� do doby ne� mezi nimi navzájem vzniká 

smluvní vztah. Dal�ím korkem je vyhotovení návrhu smlouvy právníkem dle pokladů a 

zaslání těchto návrhů oběma stranám. V rámci servisu mé realitní kanceláře je právní úschova 

zdarma pro obě strany. Klient proto musí obdr�et i návrh smlouvy o úschově. V případě, �e na 
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nemovitosti neváznou �ádná břemena, zástavy a není potřeba času k �vyči�tění LV 

nemovitosti� a klient má hotovost, tak jsou rovnou vyhotoveny návrhy kupních smluv nebo 

smluv o převodu čl. práv a povinností. Posledním krokem ne� se v�echny podklady předají 

bance/ spořitelně (pokud klient čerpá hypotéku, úvěr) je zaji�tění odhadu soudním znalcem. 

Ten se vyhotovuje v případě nemovitosti v OV 2x. Jakmile dojde k vyřízení ve�kerých 

nále�itostí v bance a hypotéka/úvěr je schválen, tak podepisuje majitel nemovitosti v OV u 

notáře zástavní listiny.  Pak ji� banka cca do 10 dnů pou�tí peníze do úschovy. V okam�iku 

kdy jsou podepsány kupní smlouvy/smlouvy o převodu čl. práv a povinností a splněny 

podmínky k čerpání peněz stranou prodávající dochází k předání nemovitosti. Vyhotovují se 

předávací protokoly (3 vyhotovení), které se vyplňují na místě např. v bytě za přítomnosti 

obou stran. Jedno vyhotovení si ponechává kancelář jako 3 zúčastěná strana. Z předávacích 

protokolů se čerpají informace k převodu elektřiny, plynu, vody apod., které zaji�ťuje 

kancelář v rámci svého servisu ji� bez účasti klientů. Buď před předáním nemovitosti, nebo a� 

po něm dochází k zaji�tění stěhování realitní kanceláří.  

 

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRONÁJMU 

V okam�iku kdy se vyjádří zájemce, �e chce nemovitost pronajmout tak dochází ke 

k podpisu zprostředkovatelské smlouvy ke skládání blokační zálohy ve vý�i provize 

potenciálním nájemcem/podnájemcem. V případě, �e klient nemá plnou vý�i blokační zálohy, 

tak se kancelář s klientem domlouvá na slo�ení určité jistiny a nejzaz�ího termínu doplacení 

zbývající částky. To v�e včetně podmínek na, kterých se strany domluvily, musí být do 

zprostředkovatelské smlouvy zakomponováno. Dále se musí pro konkrétního klienta�upsat� 

majitel nemovitosti. V dal�ím kroku dochází k vyhotovení smlouvy o nájmu/podnájmu dle 

podkladů, které kancelář připraví. Smlouvy vyhotovuje právník. V okam�iku kdy se mů�e 

klient nastěhovat a smlouvy byly odsouhlaseny a podepsány vyhotovují  se předávací 

protokoly (3 vyhotovení), které se vyplňují na místě např. v bytě za přítomnosti obou stran. 

Jedno vyhotovení si ponechává kancelář jako 3 zúčastěná strana.  
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3 VÝKUP A OPĚTOVNÝ PRODEJ 

Tato slu�ba probíhá obdobně jako prodej. Pouze na počátku je strana kupující realitní 

kancelář a na konci je strana prodávající realitní kancelář. V mezidobí je úkolem kanceláře 

zajistit prostřednictvím smluvené stavební firmy opravu nemovitosti. Tato činnost je časově 

nejnáročněj�í vzhledem k stavení činnosti a procesu kdy se byt kupuje a pak prodává. 

 

6.5.4 PODPORA PRODEJE  
 

Podpoře prodeje je potřeba v realitní praxi věnovat velkou pozornost.  

Na�e prostředky: 

! www stránky 

! vizitky 

! reklama na slu�ebním autě 

! reklama v rádiu 

! kompletní servis  

! reference spokojených zákazníků 

! inzerce v realitních časopisech 

! inzerce na S-realitách o obdobných serverech 

 

WWW STRÁNKY 

Dnes jsou ji� v realitní praxi nutností. Je potřeba, aby klient získal potřebné informace, měl 

mo�nost prohlédnout si fotografie nemovitost. Mimo to na�e www.stránky budou obohaceny 

o virtuální prohlídky nemovitostí (na které budeme mít sepsanou exkluzivní smlouvu). 

Vzhledem nárokům na www.stránky, které by měli pozitivně působit na klientelu  jsem vyu�il 

kontaktu na �ikovného webdesignera, který vytvoří takové stránky, aby uspokojili i náročnou 

klientelu. Jeden z po�adavků je , aby se klient několika �kliky my�í� si vybral to co po�aduje. 

Aby stránky byly přehledné, vzhledné,�. Chtěl bych jich vyu�ít i pro produkt na kterém 

právě pracuji. Na stránkách bude reklama společností, které jsou úzce spjaty s nemovitostmi � 

kuchyně, plastová okna,�. V současné době jednám s některými z těchto společností, abych 

získal � slevové kupony� na jejich produkty pro na�e klienty. V tomto okam�iku pracuje 

webdesigner i na tom, aby stránky mohli automaticky vygenerovat nabídky dle po�adavků 

klientů v databázi a automaticky je mailovou cestou o tom �informovat.� 
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Vizitky 

Vzhledem ke ka�dodennímu osobnímu kontaktu s klienty a potenciálními klienty jsou takté� 

nutností. Návrh a výrobu opět obstará firma webdesignera. Mým po�adavkem je, aby 

odpovídali designérově firemní kultuře.  

Reklamní nápis na slu�ební automobily  
Návrh a výrobu opět obstará firma webdesignera. Pro jednotnou firemní kulturu ve�keré věci 

spojené propagací společnosti bude za�titovat firma webdesignera. Nápis bude nalepen na 

bočních dveřích ka�dého automobilu a bude obsahovat tyto informace: název společnosti, 

činnost, www stránky, tel. kontakt. 

Inzerce v realitním časopise  
Dle mých zku�eností, klienti na inzerované nemovitosti ve velké míře reagují. Sběrná místa 

jsou předev�ím tam, kde je velká kulminace potenciálních klientů (zastávky tramvají, 

restaurace, pě�í zóna,�) Časopis jako real-imo.cz nabízí inzerujícím realitním kancelářím 

v rámci slu�eb, které si kancelář platí i inzerci na jejich realitních stránkách. Tento časopis je 

vydáván 1 za 14 dnů.  

 

Inzerce na S-realitách 
S-reality patří mezi klienty k v�eobecně nejsledovaněj�ímu serveru, chce-li kancelář prodávat 

nemovitosti svých klientů, měla by zde inzerovat. 

Rozhlasová reklama v regionálním rádiu 
Televizní diváci jsou nechvalně známí přepínáním programů, kdy� dojde na  reklamu. Ale 

posluchači rozhlasu se tím zřídkakdy obtě�ují. Tak�e jestli�e mají naladěnou stanici, 

pravděpodobně usly�í, co mu chceme sdělit. Jsou zde mo�nosti spotu jako např.:�počasí Vám 

přiná�í realitní kancelář Surikaty, dopravní informace  Vám přiná�í realitní kancelář 

Surikaty,�., dal�í mo�nost je vyu�ít přímo reklamních časů.  Do svých výpočtů jsem zahrnul 

inzerci v rozhlase, kdy jsem se na základě konzultace rozhodl jeden měsíc v kvartálu 

inzerovat v reklamním čase a zbývající dva měsíce vyu�ívat spotů. 

  

Mimo referencí a reakce na marketing  realitní kanceláře majitele nemovitostí přesvědčí právě 

�iroké mo�nosti inzerce jejich nemovitosti prostřednictvím  realitní kanceláře.  
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�iroká nabídka nemovitostí 
Kancelář má několik pramenů jak získávat nemovitosti. V prvé řadě jsou to reference, kdy 

kancelář osloví klienti, kteří získali reference od svých přátel, známých apod. (bývalých 

klientů RK), reakce na marketingovou kampaň, www. stránky. 

Dal�í zdroj je internet, kde inzerují majitelé nemovitostí a které pak kancelář oslovuje. A 

poslední způsob získání nemovitostí, je prostřednictvím NÁBORÁŘE, které by kancelář měla 

mít.  

Reference 
Od spokojených klientů lze vyu�ít referencí, které mů�e kancelář umístit  na vlastních  

www stránkách.  

 

6.6 Marketingový výzkum 
 

• Pou�ívá se k: 
• Popisu trhu, 
• Monitorování změn trhu rozhodování o akcích, které má podnik vést, a k vyhodnocení  

jejich výsledků. 
 

1. INFORMACE O TRHU 
 
Velikost trhu: 
 

• Jak velký?                      cca 200 kanceláří na území Brna 
• Jak je rozdělen/strukturován? 

 
80 kanceláří  je spol. s.r.o       

                                                     3  kanceláře jsou a.s. 
                                                    1   kancelář je v.o.s. 

1 kancelář je k.s. 
zbytek  jsou �ivnostníci, jejich� počet je tě�ko odhalitelný, 
proto u první odpovědi je slovo asi. 
 
 

Akciovými společnostmi jsou: Gaute a.s., Real Spectrum a.s., Vois a.s.,  
Veřejná obchodní společnost je  Acco v.o.s. 
Komanditní společnost je KEER k.s. 
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Jeho charakteristiky: 
 

• Kdo jsou hlavní zákazníci? 
 
Hlavními zákazníky realitních kanceláří jsou: 
 

- Kupující 
- Klienti, kteří mají zájem o pronájem 

 
 

• Kdo jsou hlavní dodavatelé? 
 

- majitelé nemovitostí (kupující), men�í developerské společnosti/ stavitelé  
- přímý majitelé 
- developer 
- www. stránky BEZ REALITKY 

 
• Které hlavní produkty se prodávají? 

 
- Byty , domy, pozemky, komerční objekty.  

 
 

Stav trhu: 
 

- Je to nový trh?     
- Je to vyzrálý trh? 
- Je to saturovaný (nasycený) trh? 

 
Na území Brna jsou nejstar�í kanceláře zalo�eny v roce 1990. Začátkem 90 let bylo na území 

Brna řádově 10 realitních kanceláří. Jejich počet se od té doby značně roz�ířil.  V ka�dém 

případě se tento trh nedá označit jako trh nový. 

 

Řekl bych na základě svých zku�eností, �e tento trh je ve fázi zrání. 

 

. Produkty se stále zlep�ují, aby kanceláře obstály v tě�ké konkurenci. A to nejen 

v konkurenci.  

V poslední době dochází k časté medializaci �patné práce rádoby  realitních kanceláří a na 

základě toho se zvy�uje nedůvěra  klientely. 

 Také vzestupuje  na Brněnský trh www. stránky BEZ REALITKY.CZ. 

TYTO ASPEKTY NUTÍ �DOBRÉ� REALITNÍ KANCELÁŘE SVÉ STANDARTNÍ 

PRODUKTY PROSTŘEDNICTVÍM REKLAMY MEDIALIZOVAT.  

STÁLE TAKÉ SVÉ PRODUKTY ZLEP�OVAT. 
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Brno je realitními kancelářemi a zprostředkovateli prodeje přímo přesyceno. A stále přichází 

nové kanceláře, vznikají nové kanceláře. Předpokládá se, �e nastane okam�ik zlomu a mnoho 

kanceláři neustojí silnou konkurenci. 

 

 A to předev�ím proto cituji: � reklama není potřeba, Brno není tak velké jako Praha. Tady se 

ka�dý zná. Stačí doporučení spokojených klientů. �. 

 

V této práci hovořím- li hlavně na základě svých zku�eností, vět�ina kolegu neinvestuje dále 

do firmy. Stačí, �e existují prostory, kam mohou docházet klienti, �e je mo�nost inzerovat na 

S-realitách, �e se platí za telefon. 

 

 

 

 

Jak dobré jsou společnosti operující na trhu: 

 

- Ve vztahu k trhu? 

Vzhledem k tomu, �e tato práce vypadá v očích okolí jako práce snadná a práce, při které je 

mo�no vydělat �bez práce� mnoho peněz, tak je zde spousty neprofesionálů, kteří zastiňují 

kvalitní a dobře odvedenou práci svých kolegů z konkurenčních realitních kanceláří. 

Nejčastěji to jsou fyzické osoby, které pracují na základě �ivnostenského listu. Ale pokud 

hovořím také na základě v�ech svých skutečností, tak ne v�dy je velká realitní kancelář je 

zárukou kompletního servisu pro klientelu.  

Je zde na trhu mnoho kolegů, jejich� práce je  100%. 

 

�KVALTITNÍ KONKURENCE= DOBRÁ KONKURENCE� 
 

- Ve vzájemném vztahu jedna k druhé? 

Kanceláře spolu spolupracují. Jedna kancelář má klienta, který chce koupit. Druhá kancelář 

má byt, jeho� majitele zastupuje. Tato spolupráce se řídí určitými pravidly, na kterých se je�tě 

před vstupem potencionálního kupujícího do bytu realitní kanceláře domluví. Nejobvyklej�í je 

50 na 50 jak v zisku, tak v nákladech. 
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Existuje zde nejen komunikace, kdy se kanceláře domlouvají na základě monitorování 

různých serverů, prostřednictvím telefonu na spolupráci. Je zde za�ito, �e kanceláře si 

vzájemně posílají nemovitosti určené �ke spolupráci� prostřednictvím souborů, které jsou 

přilo�eny k mailu. 

 

Distribuční cesty: 

 

• Jaké se pou�ívají? 

    

Nejčastěji vyu�ívaným způsobem prodeje je INTERNET.  

 

• Jedna z nejstar�ích www.stránek  je REALS � je to vzhledem k současným 

konkurenčním stránkám zastaralý systém. Ale stále hodně vyu�íván a to předev�ím 

realitními kancelářemi. Jeho prostřednictvím si kanceláře také posílají spolupráce 

mimo jeho hlavní funkce vyhledávaní nemovitostí dle po�adavků. 

• Nejčastěji pou�ívaný server. jsou S-reality 

• Dal�í www.stránky jsou hyperinzerce, bazo�, byty.cz, pohodlíčko, annonce, 

inzertexpres,... 

• V neposlední řadě vlastní www. stránky 

 

Dal�í distribuční cestou jsou realitní časopisy: 

 

Začalo to inzerexpresem, který se v současné době dostal do dalekého pozadí. 

Vět�í kanceláře mají své vlastní inzertní časopisy, 

• Jsou zde realitní časopisy Real � City, Real � immo, které mají své stojany a klienty si 

je mohou vzít např. Při vstupu do restaurace, jsou na zastávkách tramvaje,... 

 

 

Poslední distribuční cestou jsou vývěsky na místech s velkou kulminací osob (pě�í zóna, 

....) 

 

Metody komunikace: 

 Jaké typy podpory prodeje se pou�ívají?  
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• Internet, tisk, reklama v radiu, reklama v televizi, letáky do po�tovních schránek, 

soutě�e. 

•  

Finance: 

Poptávka a nabídka v realitách reaguje na stav: 

- Politického dění v republice, 

- Makroekonomické prostředí, 

- Marketing 

- Úrokové sazby regulované ČNB,... 

 

 

6.7                                        Swot  analýza 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti 
• Pru�nost reagovat na trh, 
• Dobrá IMAGE � kvalitní 

podnik, 
• Kvalitní produkty spojené 

s koupí/prodejem nemovitosti 
přes na�i Rk 

• Vynikající, kvalitní www 
stránky 
 

Slabiny 
• Neúplný tým realitních makléřů 
• Reklamní kampaň na počátku      
• Omezené finanční prostředky 

 
 
 

 

Příle�itosti 
• Mateřská RK v Brně otvírá 

pobočku v Hradci Králové 
• Developerské projekty (RD, 

bytové domy) 
• Stále se roz�iřující slu�by RK, 

které souvisí s koupí 
nemovitosti 

 

Hrozby 
•  Velké RK a jejich reklamní 

kampaň, 
• Okam�ik kdy by mohlo nastat, 

�e           nabídka bude malá, 
nebo nebude odpovídat 
poptávce 

• Změna politické situace                 
• Zvy�ování úrokových sazeb 
• Nestálá ekonomická situace 

. 
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6.8 Finanční plán 
 

 
tab. č. 4. Vstupní rozvaha podniku 2008 
 

Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál  
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Základní kapitál 500 000
Drobný majetek 0 Výsledek hospodaření minulých let 0
Oprávky k drobnému majetku � 
Odpisy 0 Výsledek hospodaření účetního období 0

      
Obě�ná aktiva  Cizí zdroje  
Finanční účty - Banka a pokladna 500 000 Závazky z obchodního styku krátkodobé 0
Pohledávky z obchodního styku 
krátkodobé 0 Závazky vůči zaměstnancům 0

Poskytnuté zálohy 0 Závazky ke společníkům 0
Účet DPH � nárok 0 Účet DPH � výstup 0
Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0
Zálohové platby 0 Jiné závazky 0
Zásoby 0    
Aktiva celkem 500 000 Pasiva celkem 500 000
 

Dal�í náklady (spojené s provozem RK) budou pokrývány z tr�eb. 

 

6.8.1 PLÁN NÁKLADŮ 

6.8.1.1 Vstupní náklady 
Vstupní náklady budou uhrazeny ze základního kapitálu společnosti. Zahrnují poplatky za 

slu�by notáře související se zalo�ením společnosti, pořízení �ivnostenských oprávnění, 

poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku a pořízení softwaru. Dal�í náklady 

nejsou, proto�e kancelářské prostory i s vybavením, notebooky, mobilní telefony, automobily 

jsou v osobním vlastnictví jednotlivých členů.  
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Tabulka č. 5.Kalkulace vztupních nákladů (v Kč) 

Vstupní náklady Q1 2008 

Notářské poplatky 15 000,-Kč 

Poplatky za vydání �ivnostenských listů 2 000,-Kč 

Poplatky za zápis společnosti do OR 5 000,-Kč 

Pořízení SW 30 000,-Kč 

Pořízení www. Stránek 70 000,-Kč 

Zařízení kanceláře 100 000,-Kč 

Zřízení (registrace) S-realit 34 120,-Kč 

Celkové vstupní náklady 256 120,-Kč 

 
Provozní náklady 

Sem patří náklady na provoz podniku:  

� náklady na telekomunikační slu�by (telefon, internet) 

� náklady spojené s provozem slu�ebních vozidel (PHM, poplatky) 

� náklady na spotřebu elektrické energie v kancelářských prostorách 

� vedení účetní a daňové agendy 

6.8.1.2 Kalkulace provozních nákladů je rozepsána čtvrtletně a ročně v tab. 6 
 

tab. č. 6: Kalkulace provozních nákladů v roce 2008 (v Kč) 

 

Náklady na provoz 
podniku 2008 

  Q1 Q2 Q3 Q4   

Telekomunikační 
slu�by a internet 17000 17000 17000 17000 68 000 

Provoz slu�ebních 
vozidel + a ostatní 

výdaje 
10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Ve�keré náklady 
s pronájmem 

kanceláře 
20000 20000 20000 20000 80 000 

Poplatek za inzeráty 
na S-realitách 3000 3000 3000 3000 12 000 

Celkem 50000 50000 50000 50000 200 000 
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Roční vý�e nákladů na provoz podniku je 200 000 Kč. Provozní náklady podniku jsou 

hrazeny měsíčně, jejich celková měsíční vý�e je tedy 16 667,- Kč. V prvním roce podnikání 

budou tyto náklady hrazeny ze základního kapitálu společnosti.  

Náklady spojené s propagací 

Do provozních nákladů dále patří přímé náklady spojené s prodejem/pronájmem 

nemovitostí, které ji� budou pokrývány z tr�eb. Sem patří náklady na reklamu a marketing, 

náklady na výrobu vizitek a propagačních materiálů a náklady na billboard.  

 

6.8.1.3 Kalkulace dal�ích provozních nákladů v roce 2008  (v Kč) 
 

 

tab. č. 7: Kalkulace dal�ích provozních nákladů v roce 2008 (v Kč) 

Přímé náklady na 
propagaci   2008 

  Q1 Q2 Q3 Q4   

Náklady na výrobu 
vizitek a 

propagačních 
materiálů 

7000 7000 7000 7000 28000 

Inzerce 
v regionálním radiu  40000 40000 40000 40000 160000 

Náklady na billboard 30000 30000 30000 30000 120000 

Celkem 149000 149000 149000 149000 308000 

 
Celkové náklady na podporu a propagaci poskytovaných slu�eb činí 308 000 Kč. Inzerce 

v radiu je nastavena tak, �e jeden měsíc/1Q inzerce intenzivní v reklamním čase, zbývající 

dva měsíce spoty: Počasí Vám přiná�í RK Suricaty. 

 

 

Celkové roční provozní náklady ��. 508 000,- Kč 
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6.8.1.4 Osobní náklady na zaměstnance 
Společnost má 3 �ivnostníky. �ivnostníci pracují na základě �ivnostenského listu a jsou 

vázáni vůči RK MANDÁTNÍ SMLOUVOU. Jsou vypláceni z provizí.  

 

 

tab. č. 8: Kalkulace osobních nákladů za rok 2008 (v Kč) 

osobní náklady  Q1 Q2 O3 Q4 2008 

Sociální zabezpečení 11700 11700 11700 11700 46 800 

VZP 4 050 4 050 4 050 4 050 16 200 

Luká� �íma  45 000 45 000  45 000 45 000 180 000 

Celkem 60 750  60 750 60 750 60 750 243 000 

 

 

 

Tab. č.9: Jednotkové náklady spojené se slu�bou 

 Náklady na 1 
obchodní případ z 
prodeje v hodnotě 

provize 

Provize 
makléři Právní servis 

Ostatní 
průměrné 
náklady  

Celkem 

 65 000 Kč 20 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 32 000 Kč 

 

 

6.8.2 PLÁN PŘÍJMU 
 

Zdrojem příjmu podniku budou provize za zprostředkovatelkou činnost definovaných 

vý�e v tab.1.A.  

Plán příjmu z poskytování těchto slu�eb je připraven ve třech variantách (pesimistické, 

realistické, optimistické), li�ících se různým mno�stvím prodaných nemovitostí přes na�i 

realitní kancelář.  

Příjmy plynoucí z prodeje nemovitosti jsou uvedeny v tab. 5. 
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tab. č. 10: Příjmy z prodeje nemovitostí přes na�i RK v roce 2008 (v Kč) 

2 008 Kč Cena 
Jednotková 

Pesimistická 
varianta  

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

prodej 65 000 Kč 195 000 Kč 260 000 Kč 390 000 Kč 

pronájem 10 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 

Celkem za měsíc   195 000 Kč 280 000 Kč 430 000 Kč 

Celkem za rok   2 340 000 Kč 3 360 000 Kč 5 160 000 Kč 

 

 

 

tab. č. 11: Náklady z prodeje nemovitostí přes na�i RK v roce 2008 (v Kč) 

2008 náklady za 
měsíc 

Cena -
Jednotkové 

náklady 

Pesimistická 
varianta  

Realistická 
varianta 

Optimistická 
varianta 

Prodej náklad 32 000 Kč 96 000 Kč 128 000 Kč 192 000 Kč 

Pronájem náklad 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 

Náklady celkem 
za měsíc   96 000 Kč 138 000 Kč 212 000 Kč 

Náklady celkem 
za rok   1 152 000 1 656 000 2 544 000 

 

 

6.8.3 PLÁNOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
Plánovaný výkaz zisků a ztrát pro první rok podnikání na základě shora uvedených 

předpokladů celkových nákladů a celkových příjmů podniku uvádí tab. č.12. 
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Tab. č. 12. Výsledovka 2008 

 

Výsledovka 2008 

Varianta  Pesimistická Realistická Optimistická 

Celkové příjmy RK 2 340 000 Kč 3 360 000 Kč 5 160 000 Kč 

Celkové náklady podniku 2 159 120 Kč 2 663 120 3 551 120 Kč 

Vstupní náklady 256 120 Kč 256 120 Kč 256 120 Kč 

Provozní náklady 508 000 Kč 508 000 Kč 508 000 Kč 

Náklady na prodané slu�by 1 152 000 Kč 1 656 000 2 544 000 Kč 

Osobní náklady 243 000 Kč 243 000 Kč 243 000 Kč 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním  180 880 Kč 696 880 Kč 1 608 880 Kč 

Základ daně 180 000 Kč 696 000 Kč 1 608 000 Kč 

Daň z příjmu (21%) 37 800 Kč 146 160 Kč 337 680 Kč 

Hospodářský výsledek po 
zdanění 143 080 Kč 550 720 Kč 1 271 200 Kč 

 

 

Na základě stanovených předpokladů plánu příjmů vychází ve v�ech variantách pro první 

rok podnikání kladný hospodářský výsledek, tedy zisk. Potvrdil se tedy předpoklad, �e hned 

první rok bude ziskový. 

6.8.4 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V DAL�ÍCH LETECH 
 

6.8.4.1 Předpoklady vývoje výnosů 
Vývoj výnosů v dal�ích letech byl zpracován ve třech variantách, které se od sebe li�í 

rychlostí nárůstu poptávky po slu�bách realitní kanceláře. Pesimistická varianta vývoje 

výnosů ze slu�eb předpokládá, �e poptávka po slu�bách a tedy i mno�ství slu�eb RK Suricaty 

se v pří�tích letech bude zvy�ovat jen velmi pomalu. Realistická a optimistická varianta 
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předpokládají rychlej�í nárůst poptávky po slu�bách RK. Nárůst výnosu z prodaných slu�eb 

v následujících letech pro jednotlivé varianty budoucího vývoje je uveden v tab. 7. 

tab. č. 13 : Varianty vývoje výnosu  

 

Nárůst výnosu z prodaných slu�eb 

Pesimistická varianta vývoje Realistická varianta vývoje Optimistická varianta vývoje 

2009 5% 2009 7% 2009 10% 

2010 5% 2010 7% 2010 10% 

 

6.8.4.2 Předpoklady vývoje nákladů 
Přímé náklady na poskytování slu�eb (náklady na propagaci) se budou zvy�ovat úměrně 

zvý�ení výnosů z poskytování slu�eb. Předpoklad vývoje nákladů na provoz podniku je 5% 

zvý�ení za rok (tě�i�tě růstu je v nákladech na provoz vozidel a nákladech na telekomunikační 

slu�by, náklady na energie apod.).  

 

6.8.4.3 Vývoj zisků a ztrát v dal�ích letech � pesimistická varianta 
Na základě vý�e uvedených předpokladů vznikla pesimistická varianta vývoje 

ekonomických výsledků společnosti. Pesimistická varianta výkazu zisků a ztrát pro roky 2008 

a� 2010 je uvedena v tab. č.14. 
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tab. č. 14: Výkaz zisků a ztrát v letech 2008 a� 2010 - pesimistická varianta 

 

Výsledovka navý�ení o 5% 

  2008 2009 2010 

Celkové tr�by podniku 2 340 000 Kč 2 457 000 Kč 2 579 850 Kč 

Celkové náklady 
podniku 2 159 120 Kč 2 302 600 Kč 2 123 080 Kč 

Vstupní náklady 256 120 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč 

Provozní náklady 508 000 Kč 550 000 Kč 580 000 Kč 

Náklady na prodané 
slu�by 1 152 000 Kč 1 209 600 Kč 1 270 080 Kč 

Osobní náklady 243 000 Kč 243 000 Kč 243 000 Kč 

Hospodářský výsledek 180 880 Kč 154 400 Kč 456 770 Kč 

Základ daně 180 000 Kč 154 000 Kč 456 000 Kč 

Daň z příjmů 37 800 Kč 30 800 Kč 86 640 Kč 

Hospodářský výsledek 
po zdanění 143 080 Kč 123 600 Kč 370 130 Kč 
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Pesimistická varianta vývoje výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v letech 

2008 a� 2010 je zobrazena v grafu č. 11: 

 

 
 

 

6.8.4.4 Vývoj zisků a ztrát v dal�ích letech � realistická varianta 
Na základě vý�e uvedených předpokladů vznikla realistická varianta vývoje 

ekonomických výsledků společnosti. Realistická varianta výkazu zisků a ztrát pro roky 2008 

a� 2010 je uvedena v tab.15. 
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tab. 15: Výkaz zisků a ztrát v letech 2008 a� 2010 - realistická varianta 

Výsledovka navý�ení o 7% 

  2008 2009 2010 

Celkové tr�by podniku 3 360 000 Kč 3 595 200 Kč 3 846 864 Kč 

Celkové náklady 
podniku 2 663 120 Kč 2 864 920 Kč 2 748 954 Kč 

Vstupní náklady 256 120 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč 

Provozní náklady 508 000 Kč 550 000 Kč 580 000 Kč 

Náklady na prodané 
slu�by 1 656 000 Kč 1 771 920 Kč 1 895 954 Kč 

Osobní náklady 243 000 Kč 243 000 Kč 243 000 Kč 

Hospodářský výsledek 696 880 Kč 730 280 Kč 1 097 910 Kč 

Základ daně 696 000 Kč 730 000 Kč 1 097 000 Kč 

Daň z příjmů 146 160 Kč 146 000 Kč 208 430 Kč 

Hospodářský výsledek 
po zdanění 550 720 Kč 584 280 Kč 889 480 Kč 

 

 

Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v letech 2008 a� 2010 je pro 

realistickou variantu zobrazen v následujícím grafu: 
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Graf č. 12: Vývoj výnosů, nákladů a HV v letech 2008-2010 � realistická varianta 

 

 
 

 

6.8.4.5 Vývoj zisků a ztrát v dal�ích letech � optimistická varianta 
Optimistická varianta vývoje předpokládá rychlý růst. Optimistická varianta výkazu zisků 

a ztrát pro roky 2008 a� 2010 je uvedena v tab. 16. 
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tab. č. 16: Výkaz zisků a ztrát v letech 2008 a� 2010 - optimistická varianta 

Výsledovka navý�ení o 10% 

  2008 2009 2010 

Celkové tr�by podniku 5 160 000 Kč 5 676 000 Kč 6 243 600 Kč 

Celkové náklady 
podniku 3 551 120 Kč 3 891 400 Kč 3 931 240 Kč 

Vstupní náklady 256 120 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč 

Provozní náklady 508 000 Kč 550 000 Kč 580 000 Kč 

Náklady na prodané 
slu�by 2 544 000 Kč 2 798 400 Kč 3 078 240 Kč 

Osobní náklady 243 000 Kč 243 000 Kč 243 000 Kč 

Hospodářský výsledek 1 608 880 Kč 1 784 600 Kč 2 312 360 Kč 

Základ daně 1 608 000 Kč 1 784 000 Kč 2 312 000 Kč 

Daň z příjmů 337 680 Kč 356 800 Kč 439 280 Kč 

Hospodářský výsledek 
po zdanění 1 271 200 Kč 1 427 800 Kč 1 873 080 Kč 

 

 



88 
 

Optimistická varianta vývoje výnosů, nákladů a hospodářského výsledku v letech 

2008 a� 2010 je zobrazena v následujícím grafu č. 13: 

 

 
 

6.8.4.6 Srovnání jednotlivých variant vývoje 
Vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku po zdanění v jednotlivých jeho 

variantách srovnávají následující grafy: 

 

Graf č. 14: Srovnání vývoje tr�eb v jednotlivých variantách 
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Graf č. 15: Srovnání vývoje nákladů v jednotlivých variantách 

 

 
 

Graf č. 16: Srovnání vývoje hospodářského výsledku po zdanění v jednotlivých 

variantách 

 
 

 

Záměr je zisk, který společnost vytvoří ji� v prvním roce podnikání (i v případě 

pesimistické varianty vývoje), investovat zpět do rozvoje společnosti, a to postupně do 

dal�ího vzdělávání stávajících zaměstnanců, náboru nových perspektivních zaměstnanců, 

časem i otevření nové pobočky. Smyslem těchto investic bude zvý�ení kvality a mno�ství 

poskytovaných slu�eb, růst společnosti. 
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6.8.5 CASH FLOW 
Výpočet Cash Flow je zalo�en na těchto předpokladech: 

- vstupní náklady jsou uhrazeny z části základního kapitálu 

- zbytek základního kapitálu uhradí provozní náklady 

- náklady na prodej slu�by a osobní náklady budou hrazeny z tr�eb 

Plánované Cash Flow pro jednotlivé varianty vývoje je uvedeno v následujících 

tabulkách. 

tab. 17: Cash Flow v letech 2008 a� 2010 - pesimistická varianta 

Cash Flow v letech 2008 a� 2010 - pesimistická varianta       

Cash Flow 
2008 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 

Příjmy 585 000 
Kč 

585 000 
Kč 

585 000 
Kč 

585 000 
Kč 

2 340 000 
Kč 

2 457 000 
Kč 

2 579 850 
Kč 

Výdaje 731 870 
Kč 

475 750 
Kč 

475 750 
Kč 

475 750 
Kč 

2 159 120 
Kč 

2 302 600 
Kč 

2 123 080 
Kč 

Vstupní 
náklady 

256 120 
Kč       256 120 

Kč 
300 000 

Kč 30 000 Kč 

Náklady na 
provoz 

podniku 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

508 000 
Kč 

550 000 
Kč 

580 000 
Kč 

Náklady na 
poskytování 

slu�eb 

288 000 
Kč 

288 000 
Kč 

288 000 
Kč 

288 000 
Kč 

1 152 000 
Kč 

1 209 600 
Kč 

1 270 080 
Kč 

Osobní 
náklady 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 243 000 

Kč 
243 000 

Kč 
243 000 

Kč 

Hospodářský 
výsledek 

před 
zdaněním 

-146 870 
Kč 

109 250 
Kč 

109 250 
Kč 

109 250 
Kč 

180 880 
Kč 

154 400 
Kč 

456 770 
Kč 

Základ daně 0  0  0  0  180 000 
Kč 

154 000 
Kč 

456 000 
Kč 

Daň z příjmu   0  0  0  0 37 800 Kč 30 800 Kč 86 640 Kč 

Stav na 
počátku 

500 000 
Kč 

353 130 
Kč 

462 380 
Kč 

571 630 
Kč 

680 880 
Kč 

681 760 
Kč 

682 160 
Kč 

Stav na 
konci 

353 130 
Kč 

462 380 
Kč 

571 630 
Kč 

680 880 
Kč 

681 760 
Kč 

682 160 
Kč 

682 930 
Kč 
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tab. 18: Cash Flow v letech 2008 a� 2010 - realistická varianta 

    

Cash Flow Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 

Příjmy 840 000 
Kč 

840 000 
Kč 

840 000 
Kč 

840 000 
Kč 

3 360 000 
Kč 

3 595 200 
Kč 

3 846 864 
Kč 

Výdaje 857 870 
Kč 

601 750 
Kč 

601 750 
Kč 

601 750 
Kč 

2 663 120 
Kč 

2 864 920 
Kč 

2 748 954 
Kč 

Vstupní 
náklady 

256 120 
Kč 0   0  0 256 000 

Kč 
300 000 

Kč 30 000 Kč 

Náklady na 
provoz 

podniku 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

508 000 
Kč 

550 000 
Kč 

580 000 
Kč 

Náklady na 
poskytování 

slu�eb 

414 000 
Kč 

414 000 
Kč 

414 000 
Kč 

414 000 
Kč 

1 656 000 
Kč 

1 771 920 
Kč 

1 895 954 
Kč 

Osobní 
náklady 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 243 000 

Kč 
243 000 

Kč 
243 000 

Kč 

Hospodářský 
výsledek 

před 
zdaněním 

-17 870 Kč 238 250 
Kč 

238 250 
Kč 

238 250 
Kč 

696 880 
Kč 

730 280 
Kč 

1 097 910 
Kč 

Základ daně 0  0  0 0  696 000 
Kč 

730 000 
Kč 

1 097 000 
Kč 

Daň z příjmu  0  0   0 0  146 160 
Kč 

146 000 
Kč 

208 430 
Kč 

Stav na 
počátku 

500 000 
Kč 

482 130 
Kč 

720 380 
Kč 

958 630 
Kč 

500 000 
Kč 

1 050 720 
Kč 

1 635 000 
Kč 

Stav na 
konci 

482 130 
Kč 

720 380 
Kč 

958 630 
Kč 

1 196 880 
Kč 

1 050 720 
Kč 

1 635 000 
Kč 

2 524 480 
Kč 
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tab. 19: Cash Flow v letech 2008 a� 2010 - optimistická varianta 

    

Cash Flow Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 2010 

Příjmy 1 290 000 
Kč 

1 290 000 
Kč 

1 290 000 
Kč 

1 290 000 
Kč 

5 160 000 
Kč 

5 676 000 
Kč 

6 243 600 
Kč 

Výdaje 1 079 870 
Kč 

823 750 
Kč 

823 750 
Kč 

823 750 
Kč 

3 551 120 
Kč 

3 891 400 
Kč 

3 931 240 
Kč 

Vstupní 
náklady 

256 120 
Kč 0  0   0 256 000 

Kč 
300 000 

Kč 30 000 Kč 

Náklady na 
provoz 

podniku 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

127 000 
Kč 

508 000 
Kč 

550 000 
Kč 

580 000 
Kč 

Náklady na 
poskytování 

slu�eb 

636 000 
Kč 

636 000 
Kč 

636 000 
Kč 

636 000 
Kč 

2 544 000 
Kč 

2 798 400 
Kč 

3 078 240 
Kč 

Osobní 
náklady 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 60 750 Kč 243 000 

Kč 
243 000 

Kč 
243 000 

Kč 

Hospodářský 
výsledek 

před 
zdaněním 

210 130 
Kč 

466 250 
Kč 

466 250 
Kč 

466 250 
Kč 

1 608 880 
Kč 

1 784 600 
Kč 

2 312 360 
Kč 

Základ daně  0 0  0  0  1 608 000 
Kč 

1 784 000 
Kč 

2 312 000 
Kč 

Daň z příjmu  0  0  0   0 337 680 
Kč 

356 800 
Kč 

439 280 
Kč 

Stav na 
počátku 

500 000 
Kč 

710 130 
Kč 

1 176 380 
Kč 

1 642 630 
Kč 

500 000 
Kč 

1 771 200 
Kč 

3 199 000 
Kč 

Stav na 
konci 

710 130 
Kč 

1 176 380 
Kč 

1 642 630 
Kč 

2 108 880 
Kč 

1 771 200 
Kč 

3 199 000 
Kč 

5 072 080 
Kč 

 

 

6.8.6 ANALÝZA PLÁNOVANÝCH FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ METODAMI 
HODNOCENÍ INVESTIC 

 

Na základě vý�e uvedených plánovaných finančních výsledků byly provedeny analýzy 

hodnocení investic pro jednotlivé varianty pro období tří let. 
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Pro hodnocení investic jsme vybrali ukazatele: 

4. Výpočet návratnosti (N) � statická metoda; doba návratnosti je taková, kdy 

dojde k vyrovnání vý�e investičních nákladů = suma cash-flow 

5. rentabilita vlastního kapitálu � zisk / vlastní kapitál 

6. metoda čisté současné hodnoty (ČSH) � dynamická metoda, v případě 

plánovaného investičního projektu byla stanovena 15% úroková míra 

6.8.6.1 Analýza pro pesimistickou variantu 
Tab. č. 20. Rentabilita � pesimistická varianta, výpočet návratnosti � pesimistická 

varianta 

Rentabilita - pesimistická varianta 

rentabilita vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

0,42454 500 000 Kč 143 080 Kč 123 600 Kč 370 130 Kč 

   
 
 
 

 

    Výpočet návratnosti - pesimistická varianta 

Návratnost v letech vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

2,36 500 000 Kč 143 080 Kč 123 600 Kč 370 130 Kč 

 

Metoda čisté současné hodnoty pro období tří let je uvedena v následující tabulce. 

tab. 21: Výpočet čisté současné hodnoty pro pesimistickou variantu 

rok ekonomické 
�ivotnosti 2008 2009 2010 

investiční náklady -500 000 Kč     

čisté peně�ní příjmy 143 080 Kč 362 638 Kč 435 509 Kč 

celkový peně�ní tok -356 920 Kč 362 638 Kč 435 509 Kč 

diskontní faktor 
1/1,15t 0,8696 0,7561 0,6575 

diskontovaný peně�ní 
tok 15% -310 378 Kč 315 337 Kč 329 307 Kč 

kumulovaný 
diskontovaný 
peně�ní tok 

-310 378 Kč 4 959 Kč 334 266 Kč 
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ČSH v Kč 334 266 Kč 

 

  

Tab. č. 20. Rentabilita � realistická varianta, výpočet návratnosti � realistická 

varianta 

6.8.6.2 Analýza pro realistickou variantu 
 

Rentabilita - realistická varianta 

rentabilita vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

1,349653067 500 000 Kč 550 720 Kč 584 280 Kč 889 480 Kč 

     

    Výpočet návratnosti � realistická 
 varianta 

Návratnost v letech vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

0,74 500 000 Kč 550 720 Kč 584 280 Kč 889 480 Kč 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

tab. 21: Výpočet čisté současné hodnoty pro realistickou variantu 

rok ekonomické 
�ivotnosti 2008 2009 2010 

investiční náklady -500 000 Kč     

čisté peně�ní příjmy 143 080 Kč 362 638 Kč 435 509 Kč 

celkový peně�ní tok -356 920 Kč 362 638 Kč 435 509 Kč 

diskontní faktor 
1/1,15t 0,8696 0,7561 0,6575 

diskontovaný peně�ní 
tok 15% -310 378 Kč 315 337 Kč 329 307 Kč 

kumulovaný 
diskontovaný 
peně�ní tok 

-310 378 Kč 4 959 Kč 334 266 Kč 

ČSH v Kč 334 266 Kč 
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6.8.6.3 Analýza pro realistickou variantu 
 

Tab. č. 22. Rentabilita � optimistická varianta, výpočet návratnosti � optimistická 

 

.Rentabilita - optimistická varianta 

rentabilita vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

3,048053333 500 000 Kč 1 271 200 Kč 1 427 800 Kč 1 873 080 Kč 

     

    Výpočet návratnosti - optimistická varianta 

Návratnost v letech vlastní zdroje očekávaný čistý 
zisk 2008  

očekávaný čistý 
zisk 2009 

očekávaný čistý 
zisk 2010 

0,33 500 000 Kč 1 271 200 Kč 1 427 800 Kč 1 873 080 Kč 

 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

 tab. 23: Výpočet čisté současné hodnoty pro optimistickou variantu 

rok ekonomické 
�ivotnosti 2008 2009 2010 

investiční náklady -500 000 Kč     

čisté peně�ní příjmy 1 271 200 Kč 1 427 800 Kč 1 873 080 Kč 

celkový peně�ní tok 771 200 Kč 362 638 Kč 435 509 Kč 

diskontní faktor 
1/1,15t 0,8696 0,7561 0,6575 

diskontovaný peně�ní 
tok 15% 670 636 Kč 315 337 Kč 329 307 Kč 

kumulovaný 
diskontovaný 
peně�ní tok 

670 636 Kč 985 973 Kč 1 315 280 Kč 

ČSH v Kč 1 315 280 Kč 
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6.9  Shrnutí 
Zpracování podnikatelského plánu ukazuje, �e podnikatelský záměr je realizovatelný a pro 

investory by mohl být zajímavým: 

! V oboru je pořád mo�nost se uchytit, proto�e vět�ina RK jsou fyzické osoby 

! Makléři mají praxi dva roky a byly po celou dobu úspě�ní  

! Odvětví má budoucnost, je zde mnoho cest k roz�íření nabízených slu�eb 

! Existuje velká konkurence 

! Společnost poskytuje velmi atraktivní nabídku slu�eb 

! Společnost bude poskytovat slu�by, proto nejsou počáteční investice nijak vysoké 

! Existuje dostatek vazeb na potenciální zákazníky, z nich� je reálné vybudovat 

solidní klientskou základnu (investoři, kteří kupují nemovitosti za účelem 

pronájmu, developeři, atd.) 

! Klienty budou solventní klienti s vysokým a stálým měsíčním příjmem, kteří si 

potrpí na kvalitu poskytovaných slu�eb a jsou ochotni si za ni připlatit 

! I v pesimistické variantě je hned v prvním roce činnosti dosa�eno zisku 

! V realistické variantě se investice na základě ukazatele výnosnosti investice za 

sledované období 3 let vrátí 9x 

! V realistické variantě je doba návratnosti počáteční investice 124,5 dní 

! V realistické variantě je čistá současná hodnota částka ve vý�i Kč, tedy velmi 

vyhovující 

 

 

7 ZÁVĚR 
Zde je na místě shrnutí poznatků z celé práce. Je velmi důle�ité uvědomit si, �e zalo�ení 

drobného podniku je komplikovaná zále�itost, spojují se rizika, která na drobného podnikatele 

čekají. Podnikatel by se měl v prvé řadě obeznámit se v�emi podmínkami před vstupem do 

podnikání a v�e důkladně rozvá�it. Úspěch podniku závisí výhradně na něm, stejně jako 

financování a řízení podniku, proto je drobný podnikatel vystavován rizikům, která pro něj 

mohou mít existenční význam. 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán na zalo�ení konkrétního 

drobného podniku, v na�em případě �lo o firmu zabývající se poskytováním slu�eb v oblasti 

realit. Účelem práce je nejen poskytnout začínajícímu podnikateli základní poznatky týkající 
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se problematiky drobného podnikání, zpracovat podnikatelský plán tak, aby byl zabezpečen 

úspě�ný start a rozvoj podniku, ale i v budoucnu podnik zalo�it. 

Diplomová práce je rozčleněna na několik kapitol, z nich� subkapitoly první části nazvané 

část teoretická mají seznámit začínajícího podnikatele se základními poznatky, prostředím, 

mo�nou konkurencí, daňovou a legislativní problematikou a charakteristikou drobného 

podniku, jeho výhodami a nevýhodami oproti podnikům vět�ím. Drobný podnikatel podle 

teoretické části měl pochopit, jaká právní forma podniku je pro něj nejlep�í, jak podnik zalo�it 

a jaké prostředky k zalo�ení budou potřeba. Není pochyb o tom, �e podnikatel podniká, aby 

maximalizoval zisk, opomeneme-li počáteční zadostiučinění ze samostatnosti a radost z toho, 

�e dělá to, co ho baví. Proto i této stránce je věnována část mé práce. Podnikatelský plán je 

návod, jak firmu zalo�it a jak ji na trhu co nejúspě�něji vést a přitom dosáhnout co největ�ích 

výnosů. Součástí podnikatelského plánu je samozřejmě analýza trhu, identifikace cílového 

zákazníka a jeho potřeb, zvá�ení hrozeb plynoucích z existence konkurence popř. objevit 

mezeru na trhu, provedení hodnocení ekonomické efektivnosti projektu. 

V praktické části je velká část věnována popisu zakládané firmy, předpokládané 

konkurenci, popisu činnosti firmy, předpokládané právní formě podniku, výhodám a 

nevýhodám této formy a potřebného kapitálu k jejímu zalo�ení. Dal�í částí této kapitoly je 

finanční plán pro první tři roky činnosti, nechybí ani analýza plánovaných finančních 

výsledků metodami hodnocení investic. 

Byly brány v potaz nejni��í mo�né příjmy, které máme v současné době ve dvou osobách. 

Příjmy provize jsou nastaveny na 65 000,-Kč a to z důvodu, �e jsme ve spolupráci s jinou 

realitní kanceláří v ceně bytu cca 2 600 000,- Kč a nebo z prodeje malého bytu 1+kk v ceně 

1.300.000,- Kč bez spolupráce s realitní kanceláří. Varianta pesimismus vychází, �e 

makléřům se nedaří. Varianta realistická je nastavena na dal�í dva makléře a ti by měli zvý�it 

tr�by. I v této variantě nepřeháníme a uvádíme nejni��í aktivitu makléřů a to 1 obchod a 2 

pronájmy v hodnotě 10 000 Kč.  Optimistická varianta vychází ze 6 prodejů a 4 pronájmů.  

S ohledem na získané informace a údaje lze konstatovat, �e zpracovávaný podnikatelský 

záměr se jeví jako realizovatelný. Vzhledem k výsledkům pesimistické varianty budeme mít 

v oboru úspěch.  
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9 PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1. Kupní  smlouva 

KUPNÍ SMLOUVA  

Jan Novák, 
r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

bytem xxxxxxxxxxxxxx Praha 3, PSČ: 130 00, 
(dále jen �Prodávající�) 

a 

Jana Nováková 
r.č. xxxxxxxxxxxx  

bytem xxxxxxxxx, PSČ: 342 65, 
(dále jen �Kupující�) 

uzavřeli dne�ního dne tuto kupní smlouvu: 

1. ÚVOD 
1.1 Prodávající prohla�uje, �e v jeho výlučném a neomezeném vlastnictví je byt č. 3 umístěný 
v 2. nadzemním podla�í domu č.p. 765 (dále jen �Dům�) postaveném na pozemku č. parc. 
765 (dále jen �Pozemek�), ke kterému příslu�í sklepní koje č. 5 a spoluvlastnické podíly na 
společných částech Domu a Pozemku o velikosti 987/25687, v�e v katastrálním území 
�i�kov, obec Praha (dále jen �Byt�). 

1.2 Byt je 3 + 1, o celkové podlahové plo�e 95m2 a skládá se z těchto místností předsíň, 
kuchyň, 3 pokoje, WC, koupelna. V Bytě je následující vybavení, které je převáděno spolu s 
Bytem do vlastnictví Kupujícího za kupní cenu stanovenou v čl. 3 této smlouvy: koupelna � 
umyvadlo, vana, skříňka nad umyvadlem, WC � záchodová mísa, kuchyň � kuchyňská linka 
včetně skříněk nad linkou a pod linkou.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Prodávající tímto prodává a převádí vlastnictví k Bytu včetně v�eho příslu�enství, částí a 
součástí na Kupujícího za kupní cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy. Kupující tímto Byt 
včetně v�eho příslu�enství, částí a součástí kupuje a přijímá do svého vlastnictví za kupní 
cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy. 

3. KUPNÍ CENA 
3.1 Smluvní strany se dohodly, �e kupní cena Bytu činí 3.000.000,- Kč (dále jen �Kupní 
cena�). Kupní cena je úplná, konečná a nemů�e být ji� jakkoli zvy�ována.  
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3.2 Daň z převodu nemovitosti Bytu je zahrnuta v Kupní ceně. Prodávající souhlasí s 
uhrazením daně z převodu nemovitosti Bytu způsobem uvedeným v bodě 3.3.2.1 této 
smlouvy. 

3.3 Kupní cena bude uhrazena takto: 

3.3.1 Kupující se zavazuje slo�it Kupní cenu do úschovy Mgr. Hany Navrátilové, se sídlem 
Politických Vězňů 5, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jen �Schovatel�), zřízené na základě 
smlouvy o úschově uzavřené mezi Prodávajícím, Kupujícím a Schovatelem dne�ního dne, 
nejpozději do 30 dní po: (i) podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, (ii) podání 
návrhu na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytu do katastru nemovitostí, (iii) podpisu 
zástavní smlouvy Prodávajícím, Kupujícím a GE Money Bank a.s. (dále jen �Banka�), kterou 
prodávající zřídil zástavní právo k Bytu ve prospěch Banky zaji�ťující úvěr poskytnutý 
Kupujícímu na úhradu Kupní ceny a (iv) podání návrhu na vklad zástavního práva Banky k 
Bytu do katastru nemovitostí. 

3.3.2 Schovatel vydá Kupní cenu takto: 

3.3.2.1 v případě, �e budou nejpozději do dvou let od podpisu této smlouvy doručeny 
Schovateli v�echny tyto listiny: (i) tato kupní smlouva opatřená dolo�kou katastrálního úřadu 
pro Hlavní město Prahu, katastrální pracovi�tě Praha, �e vklad dle této smlouvy byl povolen, 
(ii) výpis z katastru nemovitostí osvědčující, �e Kupující je jediným a výlučným vlastníkem 
Bytu a �e �ádná jiná osoba nemá �ádné právo k Bytu s výjimkou zástavního práva Banky k 
Bytu a �e není ohledně Bytu vedeno �ádné řízení u příslu�ného katastrálního úřadu a (iii) 
přiznání k dani z převodu nemovitosti Bytu opatřené podacím razítkem finančního úřadu pro 
Prahu 3, vydá Schovatel nejpozději do 10 dnů od doručení v�ech dokumentů uvedených v 
tomto bodě 3.3.2.1 této smlouvy 
- částku ve vý�i 2.910.000,- Kč Prodávajícímu na jeho bankovní účet č.ú. 7653432/2400 
vedený u Unicredit Bank Czech Republic a.s. 
- částku ve vý�i 90.000,- Kč Finančnímu úřadu pro Prahu 3 na č.ú. 9878765/0100 jako daň z 
převodu nemovitosti Bytu. 

3.3.2.2 celou Kupní cenu do 10 dnů Kupující, pokud (i) Schovateli nebudou do 2 let od 
podpisu této smlouvy doručeny v�echny dokumenty uvedené v bodě  

3.3.2.1 této smlouvy nebo (ii) Schovateli bude doručeno odstoupení od této smlouvy jednou 
ze smluvních stran. 

4. ZÁRUKY A PROHLÁ�ENÍ 
4.1 Prodávající prohla�uje, �e se nejedná o první převod Bytu ve smyslu § 6 zákona č. 
72/1994 Sb.; je jediným a výlučným ve svých právech neomezeným vlastníkem Bytu; Byt 
není ve společném jmění man�elů ani v podílovém spoluvlastnictví jiné osoby; ke dni 
uzavření této kupní smlouvy na Bytě neváznou �ádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva 
(vyjma zástavního práva k zaji�tění hypotečního úvěru kupujících pro úhradu kupní ceny 
Bytu) ani jiné právní povinnosti; �e seznámil řádně Kupující se stavem Bytu; neskladoval, 
neodstraňoval, neukládal ani nekontaminoval, ani mu není známo, �e by tak činila jiná osoba 
včetně dřívěj�ích majitelů, jakýkoli toxický nebo nebezpečný odpad, látky nebo materiál 
jakéhokoliv druhu nebo typu a �e Byt, Dům ani Pozemek ani �ádná jejich část nejsou 
kontaminovány jakýmkoli toxickým odpadem nebo nebezpečným odpadem, látkami nebo 
materiálem; do dne podpisu smlouvy řádně a včas hradil ve�keré své smluvní a zákonné 
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závazky; do dne podpisu této smlouvy řádně a včas hradil ve�keré daně, poplatky či jiné 
dávky, které se vá�í k Bytu; podpisem této smlouvy stvrzuje, �e uzavřením této smlouvy 
neporu�í jakýkoli smluvní či zákonný závazek vůči třetím osobám; stvrzuje podpisem této 
smlouvy, �e uzavření této smlouvy nebude znamenat naplnění podmínek odporovatelnosti či 
neplatnosti právního úkonu dle obecně závazných právních předpisů; neexistuje �ádná 
skutečnost, na základě které by mohlo dojít k odporovatelnosti tohoto právního úkonu - 
uzavření této kupní smlouvy, a to ve smyslu ustanovení § 42a zákona č. 40/1964 Sb. 
občanského zákoníku, zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, či na základě jiných 
platných právních předpisů; Byt není předmětem uplatněného restitučního nároku podle 
zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku; k Bytu nevzniklo zástavní právo ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb. 
o správě daní a poplatků ve znění do 31.12.2000; k Bytu nevzniklo �ádné zástavní právo ze 
zákona; neexistuje �ádná skutečnost, na základě které by mohlo být k předmětu koupě zřízeno 
zástavní právo ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v 
platném znění; neexistuje �ádná skutečnost, na základě které by mohlo být k předmětu koupě 
zřízeno soudcovské zástavní právo ve smyslu ustanovení § 338b zákona č. 99/1963 Sb. 
občanský soudní řád; není veden �ádný spor, jeho� předmětem by bylo uplatnění vlastnického 
práva, nájemního práva, práva věcného břemene, či jiného práva třetí osoby k Bytu; není v 
úpadku; Byt není předmětem exekuce ani jiného výkonu rozhodnutí kvůli dluhům 
Prodávajícího; je oprávněn tuto smlouvu uzavřít; Byt nebyl vlo�en do základního kapitálu 
�ádné právnické osoby. 

4.2 Strana prodávající se zavazuje, �e po podpisu této kupní smlouvy neučiní �ádný úkon, na 
základě kterého by do�lo k poru�ení jakéhokoliv z vý�e uvedených prohlá�ení nebo by se 
jakékoliv z vý�e uvedených prohlá�ení stalo nepravdivé, �e po podpisu této smlouvy neučiní 
�ádné úkony ani jednání, které by znamenalo to, �e prohlá�ení uvedená v bodě 4.1 ji� nejsou 
pravdivá nebo neplatí ohledně Bytu. 

4.3 Kupující prohla�uje, �e se seznámil se stavem Bytu a �e Byt přebírá ve stavu, v jakém se 
ke dni podpisu této smlouvy nachází. 

5. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K BYTU A PŘEDÁNÍ 
5.1 Smluvní strany berou na vědomí, �e Kupující nabude vlastnického práva k Bytu a� 
vkladem jeho vlastnického práva k Bytu do katastru nemovitostí. 

5.2 Smluvní strany se zavazují současně s touto smlouvou podepsat návrh na vklad 
vlastnického práva Kupujícího k Bytu do katastru nemovitostí v 5 vyhotoveních. Kupující se 
zavazuje podat tento návrh na vklad příslu�nému katastru nemovitostí ihned po podpisu této 
smlouvy spolu se v�emi potřebnými přílohami. Poplatek za návrh na vklad do katastru 
nemovitostí uhradí Kupující. 

5.3 Jestli�e katastrální úřad zamítne návrh na vklad vlastnického práva Kupujícího k Bytu do 
katastru nemovitostí nebo bude po�adovat odstranit vady návrhu nebo této smlouvy, zavazují 
se smluvní strany vyvinout ihned ve�kerou součinnost a vykonat ve�keré úkony, případně i 
opětovně uzavřít tuto smlouvu, aby tyto vady byly odstraněny a vlastnické právo Kupujícího 
k Bytu bylo zapsáno do katastru nemovitostí, co nejdříve.  

5.4 Prodávající se zavazuje předat Byt Kupující vyklizený, uklizený a čistý nejpozději do 5 po 
slo�ení Kupní ceny do úschovy. O předání Bytu bude sepsán písemný protokol. Součástí 
protokolu o předání budou stavy měřičů energií (zejména elektřiny, plynu, vody). Prodávající 
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je povinen uhradit ve�keré poplatky a platby spojené s u�íváním Bytu (zejména vodné, stočné, 
plyn, elektřinu, telefon, internet, atd.) vzniklé do doby předání Bytu. Prodávající se zavazuje 
poskytnout Kupující ve�kerou součinnost, aby Kupující odebíral ve�keré energie, slu�by a 
plnění spojená s u�íváním Bytu na své jméno.  

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SMLUVNÍ POKUTA 
6.1 Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestli�e Prodávající poru�í jakoukoli svou 
povinnost vyplývající z článku 4 nebo 5 této smlouvy nebo se jakékoli jeho prohlá�ení 
učiněné v této smlouvě uká�e jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslující nebo Schovateli 
nebudou doručeny v�echny dokumenty uvedené v bodě 3.3.2.1 této smlouvy do dvou let od 
podpisu této smlouvy. 

6.2 Prodávající je oprávněn od této smlouvy dostoupit, pokud Kupující neslo�í Kupní cenu do 
úschovy dle bodu 3.3.1 této smlouvy. Prodávající není oprávněn od této smlouvy odstoupit, 
pokud Kupující nezavinil, �e Kupní cena nebyla slo�ena do úschovy dle bodu 3.3.1 této 
smlouvy. 

6.3 Odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ru�í a smluvní strany jsou povinny vrátit 
si vzájemně ve�kerá ji� poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o 
bezdůvodném obohacení s tím, �e není dotčeno právo smluvních stran na náhradu �kody a na 
smluvní pokuty. 

6.4 Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve vý�i 500.000,- 
Kč za ka�dé jednotlivé poru�ení jakékoli povinnosti vyplývající z bodu 4 nebo 5 této 
smlouvy. Ustanovením o této smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu �kody.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
7.1 Kupní smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nich� Prodávající obdr�í jedno 
vyhotovení, Kupující jedno vyhotovení, Banka jedno vyhotovení a ostatní budou pou�ity pro 
potřeby katastrálního úřadu. 

7.2 Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této kupní smlouvy nemá vliv na 
platnost či účinnost jejich ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno novým, 
které bude odpovídat původnímu úmyslu smluvních stran. 

7.3 Tuto kupní smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně formou písemných 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a jen se souhlasem obou 
smluvních stran. 

7.4 Smluvní strany shodně prohla�ují, �e tato kupní smlouva byla sepsána dle jejich svobodné 
vůle, vá�ně a určitě, představuje úplně a správně vůli a dohodu smluvních stran.  

7.5 Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.  

V Praze dne 20.11.2007 

Kupující Prodávající 

_________________ __________ 
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Příloha č. 2 předávací protokol 

Předávací protokol k bytu 

Vzory Smluv 

Dne������ přebral(a) pan(í)��������������od 
pana(í)������������ byt ����� na adrese: 
�������������������������������������
� 

klíče od bytu v počtu: 

�� ks od bytu 

�� ks od vchodových dveří 

�� ks od sklepa 

�� ks od schránky 

�� ks od ����� 

s těmito stavy měřičů: 

elektroměr ��������������(kWh)  

plynoměr ��������������(m3) 

vodoměr �������������� SV(m3) 

vodoměr �������������� TV(m3) 

vybavení bytu : 

(zařízení a vybavení prostor, popř. zji�těné závady) 

�������������������������������������
� 

převzal ������������������ 

předal ������������������ 
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Příloha č. 3. Nájemní smlouva 

 
NÁJEMNÍ SMLOUVA 

  

uzavřená podle § 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ní�e uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou 

  

  

Pronajínatel : Jméno, příjmení 

rodné číslo ......... 

trvale bytem ............... a 

  

Nájemce : Jméno a příjmení 

rodné číslo ......... 

trvale bytem ............... 

  

takto : 

  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  

1.   Pronajímatel prohla�uje, �e je výlučným vlastníkem bytové jednotky ve ... podla�í v domě 
č.p. ..... na pozemku ........, v ulici ........, v obci ...... Předmětem nájmu, který přenechává 
nájemci do nájmu, je byt 1+1, ... kategorie s příslu�enstvím (dále jen �byt"). Byt sestává 
z kuchyně o výměře ... m2, pokoje o výměře ... m2, koupelny o výměře ... m2, WC o výměře 
... m2 A předsíně o výměře ... m2. Byt je vybaven 1x kuchyňskou linkou, 1x plynovým 
sporákem, 1x vanou, 1x umyvadlem, 1x WC mísou s nádr�kou, 2x vodovodními bateriemi, 
2x topnými tělesy, 2x vestavěnými skříněmi, 1x domácím telefonem, zvonkem a 1x listovní 
schránkou. Příslu�enstvím bytu je sklepní prostor o výměře 5 m2 v přízemí budovy. 
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2.   Pronajímatel přenechává byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému u�ívání a to za účelem 
bydlení s tím, �e byt bude u�ívat nájemce a osoby zde uvedené (dále jen �spolubydlící 
osoby"). Nájemce prohla�uje, �e těmito osobami jsou : 

  

....................................................................................... 

3.   Nájemce prohla�uje, �e se ke dni předání bytu seznámil se stavem a vybavením bytu a 
v tomto stavu jej přebírá. 

  

2. DOBA A ZÁNIK NÁJMU BYTU 

  

1.   Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od .... do ..... 

2.   Nájem bytu zaniká uplynutím doby nájmu, písemnou dohodou smluvních stran nebo 
písemnou výpovědí. 

3.   Pronajímatel mů�e smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně (§ 711 a 711a 
občanského zákoníku). Nájemce mů�e dát výpověď i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta se 
řídí podle § 710 odst. 2 občanského zákoníku a činí tři měsíce. Tato lhůta začíná bě�et prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v něm� byla písemná výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

4.   Nájemce je srozuměn s tím, �e po zániku nájmu bytu mu nevzniká �ádný nárok na 
zaji�tění náhradního bytu či ubytování ze strany pronajímatele. 

  

3. NÁJEMNÉ A ÚHRADA ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S U�ÍVÁNÍM BYTU 

1.   Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíčně nájemné ve vý�i ................. Kč (slovy: 
.................). 

2.   K nájemnému dle odst. 1 se nájemce zavazuje měsíčně platit navíc následující zálohy na 
slu�by spojené s u�íváním bytu (např. vodné, stočné, ...) celkově ve vý�i ................. Kč. 

3.   Skutečné náklady za ceny slu�eb vyúčtuje pronajímatel ka�doročně nájemci nejpozději do 
................., a ve lhůtě ................. bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a 
přeplatků. 

4.   Nájemné a úhrady za slu�by spojené s u�íváním bytu jsou splatné na účet pronajímatele č. 
............nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, za který jsou nájemné a zálohy placeny. 

5.   Při prodlení s placením nájemného a záloh je pronajímatel oprávněn účtovat zákonný 
poplatek z prodlení, který činí 2,5 promile z dlu�né částky denně. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1.   Práva a povinnosti z nájmu bytu vyplývají oběma smluvním stranám z této smlouvy a 
obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

2.   Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a neru�ený výkon práv spojených s u�íváním 
bytu. 

3.   Nájemce a v rozsahu, který se jich týká také spolubydlící osoby jsou povinni zejména : 

# dodr�ovat ve�kerá ujednání stanovená v této smlouvě; 

# u�ívat byt řádným způsobem, udr�ovat jej v čistotě a obstarávat jeho bě�nou údr�bu a 
opravy, a jestli�e nájemce neobstará včasné provedení drobných oprav a bě�nou údr�bu 
bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad 
sám a po�adovat od nájemce příslu�nou náhradu; 

# vykonávat práva z nájmu tak, aby prostředí v domě zaji�ťovalo ostatním nájemcům 
neru�ený výkon jejich práv a dodr�ovat dobré mravy; 

# neprodleně oznamovat pronajímateli potřebu oprav v bytě, které hradí pronajímatel a 
umo�nit mu jejich provedení, přičem� nájemce odpovídá za �kody, které vzniknou 
nesplněním této povinnosti; 

# odstranit na vlastní náklady ve�keré závady a po�kození, které způsobil v domě a v 
bytě nájemce nebo spolubydlící osoby, a jestli�e tak neučiní má pronajímatel právo po 
předchozím upozornění nájemce takové závady a po�kození odstranit sám a po�adovat od 
nájemce příslu�nou náhradu; 

# neprovádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele, přičem� v případě poru�ení této povinnosti je 
pronajímatel oprávněn po�adovat, aby nájemce provedené úpravy a změny neprodleně 
odstranil; 

# nepřenechávat byt do podnájmu bez písemném souhlasu pronajímatele; 

# umo�nit pronajímateli po předchozím oznámení přístup do bytu ke kontrole 
technického stavu bytu, jeho vybavení a dodr�ování povinností z nájmu a k provedení 
odečtu měřidel. 

4.   Při zániku nájmu je nájemce povinen vyklidit z bytu v�echny své věci a vyklizený a čistý 
jej předat pronajímateli včetně ve�kerého vybavení poskytnutého nájemci s bytem, a to 
ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k bě�nému opotřebení. V případě prodlení 
s vyklizením a předáním bytu je pronajímatel oprávněn přistoupit k vyklizení bytu soudní 
cestou. Nájemce je povinen hradit nájemné a úhradu za slu�by spojené s u�íváním bytu a� 
do dne skutečného vyklizení a předání bytu pronajímateli. 

5.   V případě prodlení nájemce s vyklizením bytu se sjednává smluvní pokuta ve vý�i .........,- 
Kč za ka�dý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ihned po jejím vyúčtování. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  

1.   Tato smlouva, jako� i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2.   V případě, �e by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela 
neplatným či neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany se 
zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat účelu 
původního ustanovení. 

3.   Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

4.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

5.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich� ka�dá 
smluvní strana obdr�í po jednom stejnopise. 

6.   Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohla�ují, �e se s ní pozorně 
seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a �e je uzavřena na základě jejich svobodné a 
skutečné vůle, určitě a vá�ně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují ní�e své podpisy. 

  

  

V ... ... ...... dne .... ... 2007 

  

  

..................................................                           .................................................... 

                  Pronajímatel                                                            Nájemce 
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Příloha č. 4. Smlouva o podnájmu 

 

SMLOUVA O PODNÁJMU  

   

uzavřená podle § 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  

ní�e uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou  

   

Nájemce : Jméno, příjmení  

rodné číslo .........  

trvale bytem ............... a  

   

Podnájemce : Jméno a příjmení  

rodné číslo .........  

trvale bytem ...............  

   

takto :  

   

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

   

1. Nájemce prohla�uje, �e je na základě smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne ........ mezi 
ním a pronajímatelem Janem Novákem, narozeným 20.12.1950, trvale bytem 
........................ (dále jen �pronajímatel"), nájemcem bytu č. 5 v 1. patře budovy na 
adrese .......................... Celková výměra podlahové plochy bytu činí 80 m2, přičem� 
byt se skládá z kuchyně o výměře 20 m2, pokoje o výměře 25 m2, pokoje o výměře 20 
m2, předsíně o výměře 5 m2, koupelny o výměře 7 m2 a záchod o výměře 3 m2 (dále 
jen �byt"). Příslu�enstvím bytu je sklepní prostor o výměře 5 m2 v přízemí budovy. 
Byt je vybaven kuchyňskou linkou, dřezem, vanou, umyvadlem, 3 ks vodových baterií 
a topnými tělesy.  

2. Nájemce prohla�uje, �e je na základě písemného souhlasu pronajímatele oprávněn 
přenechat byt do podnájmu. Uvedený souhlas je přílohou této smlouvy.  

3. Nájemce přenechává byt k u�ívání podnájemci za podmínek podle této smlouvy a 
předá jej podnájemci ve stavu vhodném k řádnému u�ívání.  

4. Podnájemce se dostatečně seznámil se stavem bytu a v tomto stavu jej přebírá do 
podnájmu a zavazuje se řádně a včas platit stanovené nájemné.  
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2. NÁJEMNÉ  

   

1. Nájemné bylo stanoveno na základě dohody smluvních stran ve vý�i ............,-Kč. 
Podnájmece je povinen platit nájemné na účet nájemce č. .......................... a to v�dy 
nejpozději do 15. dne měsíce, který předchází měsíci, za který se nájem platí. První 
měsíční nájemné je podnájemce povinen zaplatit nájemci při podpisu této smlouvy.  

2. Náklady na plnění poskytovaná s u�íváním bytu jsou zahrnuty v nájemném s 
výjimkou plateb za telefon a internetové připojení, které je povinen platit podnájemce.  

   

3. DOBA TRVÁNÍ PODNÁJMU  

   

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od ............ do .............. Dobu trvání 
podnájmu lze prodlou�it dohodou smluvních stran.  

2. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvou před uplynutím doby, na kterou je 
podnájem sjednán, jestli�e je podnájemce v prodlení s placením nájemného o více ne� 
... dnů po splatnosti nebo podstatně poru�uje či neplní povinnosti stanovené mu v této 
smlouvě.  

3. Podnájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvou před uplynutím doby, na kterou je 
podnájem sjednán, jestli�e bez vlastního zavinění nemů�e byt řádně u�ívat.  

4. Výpověď musí být písemná a vypovědní lhůta v délce 1 měsíce počíná bě�et od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně.  

   

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

   

1. Nájemce je povinen zajistit podnájemci řádné a neru�ené u�ívání bytu po celou dobu 
trvání podnájemního vztahu.  

2. Nájemce je oprávněn po předchozí výzvě vstupovat do bytu za účelem kontroly jeho 
stavu a dodr�ování povinností stanovených touto smlouvou podnájemci.  

3. Podnájemce se zavazuje u�ívat byt řádně; dodr�ovat povinnosti spojené s u�íváním 
bytu; udr�ovat byt a jeho vybavení v řádném stavu; provádět bě�nou údr�bu a drobné 
opravy a neprodleně oznamovat nájemci potřebu údr�by či oprav, které přesahují 
bě�ný rámec, a následně umo�nit nájemci provedení této údr�by nebo opravy; předat 
po skončení podnájmu byt ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k bě�nému 
opotřebení.  
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

   

1. Tato smlouva, jako� i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým 
právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. V případě, �e by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela 
neplatným či neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní 
strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude 
odpovídat účelu původního ustanovení.  

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich� ka�dá 
smluvní strana obdr�í po jednom stejnopise.  

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohla�ují, �e se s ní pozorně 
seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a �e je uzavřena na základě jejich svobodné 
a skutečné vůle, určitě a vá�ně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují ní�e své podpisy.  

   

V ............... dne ................  

   

...........................................                                   ................................................  

     podpis nájemce                                                          podpis podnájemce  
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Příloha č. 5. Mandátní  smlouva 

 

Mandátní smlouva 

uzavřená dle § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění ( Obchodní 
zákoník ). 

I. 

Smluvní strany 

........................................................... 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl .., vlo�ka �. 

se sídlem: Ostrava - Poruba, �........................., PSČ 708 00 

zastoupené �....................., předsedou �......................... a 

�....................., místopředsedou �.................. 

IČ : ... .. �.. 

DIČ : CZ............................ 

bankovní spojení : �............................, a.s. 

Číslo účtu : �............................../........ 

(dále jen �mandant�) 

a 

Správa domovního fondu, s.r.o.  

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vlo�ka 20150 

se sídlem Pionýrů 828/2, Ostrava-Poruba, 708 00 

člen Asociace realitních kanceláří České republiky 

zastoupená Radkem Hofírkem, jednatelem 

IČ : 25831780 

DIČ : CZ25831780 
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bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

číslo účtu : 94-4347670247/0100 

(dále jen �mandatář�) 

II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je udělení plné moci mandantem mandatáři ke v�em úkonům, 
které bude mandatář jménem a na účet mandanta vykonávat na základě této smlouvy a jejích 
příloh při zaji�ťování správy, provozu, údr�by a oprav obytného domu v Ostravě - Porubě, 
ulice �..........., č.p. �........, č.o. . situované na pozemku parcelní číslo �................, 
katastrální území Poruba - sever 

(2) Rozsah činnosti dle zvoleného programu správy je specifikován v příloze č. 1 této 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a to dle konkrétních po�adavků mandanta. 

III. 

Doba plnění mandatáře 

(1) Mandatář bude činnosti podle článku II. této smlouvy provádět od data její účinnosti. 

(2) Mandátní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

IV. 

Odměna mandatáři 

(1) Mandatáři za jeho činnosti příslu�í odměna ve vý�i �.,- Kč včetně DPH za jednotku 
(bytovou, nebytovou, pronajatý společný prostor) a měsíc. Tato cenová úroveň je dohodnuta 
ke dni podpisu smlouvy. 

(2) Částka vypočtená dle článku IV., bod (1) je splatná k 15. dni měsíce na základě 
vystaveného daňového dokladu (faktury) na bě�ný účet mandatáře uvedený na dokladu. K 
této částce se dále připočtou náklady vynalo�ené mandatářem nad rámec správního poplatku 
stanoveného v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.  

Některé úkony a jejich ceny nad rámec správního poplatku jsou vymezeny v příloze č. 2 této 
smlouvy ( pokud je přílohou ). 

(3) Vý�e odměny bude změněna v�dy k 1.7. kalendářního roku, pokud za předchozí rok, nebo 
více let od podpisu smlouvy dojde ke zvý�ení ročního indexu spotřebitelských cen 
vyhla�ovaného Českým statistickým úřadem o více ne� 5 %. Vý�e odměny se zvý�í o tento 
index. 

V. 
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Práva a povinnosti mandatáře 

Práva a zmocnění, včetně povinnosti mandatáře jsou specifikována v příloze č. 3 této 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. 

VI. 

Práva a povinnosti mandanta 

Práva a povinnosti mandanta jsou specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást. 

VII. 

Ostatní ustanovení 

(1) Ve�keré spory vzniklé z této smlouvy, jako� i právních vztahů touto smlouvou zalo�ených 
anebo s touto smlouvou souvisejících vyjma těch pro které nelze platně sjednat rozhodčí 
dolo�ku, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle českého práva, přičem� počet i osoby 
rozhodců určí generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), 
který té� jmenuje nového rozhodce, jestli�e se určený rozhodce vzdá funkce, nebo nemů�e 
činnost rozhodce vykonávat.Sídlo ARK ČR v době podpisu této smlouvy je Praha 4, Na 
Chodovci 2880/3, PSČ 141 00. 

(2) Mandatář je povinen dodr�ovat příslu�ná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v platném 
znění (zákon o ochraně osobních údajů).  

(3) Doplnění a změny této smlouvy a jejich příloh lze provádět pouze písemnou formou po 
dohodě smluvních stran. 

(4) Mandatář má uzavřenu pojistnou smlouvu s Generalli poji�ťovnou, a.s. za účelem zaji�tění 
případných �kod způsobených mandantovi, a to a� do vý�e 1 milionu korun na jednotlivý 
případ. 

(5) Evidenčním místem pro ve�kerou evidenci je provozovna správce, kde jsou ulo�eny 
doklady administrativního a technického charakteru. Komunikační prostředky mezi 
mandantem a mandatářem jsou zejména telefonní spojení na pevné telefonní linky mandatáře, 
popřípadě fax nebo prostředky elektronické po�ty. 

(6) Mandatář nepřejímá odpovědnost za �kody, chyby a nedostatky, je� byly mandantovi 
způsobeny před nabytím účinnosti této smlouvy jinými subjekty. 

VIII. 

Výpověď smlouvy 

(1) Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou s výpovědní dobou 3 
měsíce, tak aby výpovědní lhůta končila k 31.12. nebo 30.6. kalendářního roku. Výpovědní 
lhůta začíná bě�et od prvního dne měsíce následujícího po doručení druhé smluvní straně. 
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(2) O povinnostech mandatáře v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 574 a § 575 
zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a dále pak příslu�ná ustanovení přílohy č. 3 této 
smlouvy. 

 

Tato smlouva nabývá účinnosti dne .... července 2............... 

 

Příloha č. 3 mandátní smlouvy. 

Práva, povinnosti a zmocnění mandatáře. 

Mandatář je povinen : 

1. Postupovat při zaji�tění úkonů této mandátní smlouvy s nále�itou péčí, podle pokynů 
mandanta a v souladu s jeho oprávněnými zájmy, které jsou mu známy, nebo mu být 
známy musí. 

2. V případě pochybností o obsahu pokynů mandanta vy�ádat si jeho stanovisko. Od 
pokynu mandanta se mů�e odchýlit jen pokud je to nezbytné v zájmu mandanta a 
nemů�e-li obdr�et včas jeho souhlas. 

3. Učinit taková technická opatření, aby nedo�lo ke ztrátě, zcizení nebo zničení 
svěřených dokladů. Případné �kody vzniklé z uvedených důvodů půjdou k jeho tí�i, 
pokud neproká�e, �e je nezavinil. 

4. Ka�doročně, nejpozději v�ak s účetní uzávěrkou za rok předchozí, předlo�it 
mandantovi přehled a rozpočet nutných oprav a výměn předmětů v domě na 
následující rok, které nebude mo�no hradit z bě�ných prostředků, které vznikají 
tvorbou tzv. Fondu oprav, po�aduje-li to mandant. 

5. Po projednání návrhů dle bodu (4) mandantem sestavit návrh způsobu tvorby tzv. 
Fondu oprav. 

6. Do tří měsíců po uplynutí příslu�ného hospodářského roku provést písemné 
vyúčtování příjmů a výdajů. Vyúčtování se provádí po jednotlivých nemovitostech a 
celkově za v�echny nemovitosti mandanta. 

7. Provést ve dvojím vyhotovení účetní uzávěrku hospodářského roku z dokladů 
předaných mandantem v termínech dle přílohy č. 4 této smlouvy a vypracovat přiznání 
daně z příjmů právnických osob včetně jeho příloh (výkaz zisků a ztrát ve zkráceném 
rozsahu, rozvaha ve zkráceném rozsahu, přehled úroků z termínovaných vkladů, 
výroční zpráva v účetní části). 

8. V průběhu účetního období z dokladů předaných mandantem v termínech dle přílohy 
č. 4 této smlouvy provádět čtvrtletně uzávěrku účtů třídy 5 a 6 a předat je ve formě 
tzv. výsledovky mandantovi. 

9. Předlo�it uzávěrku účtů třídy 5 a 6 mandantovi z dostupných dokladů, kdykoliv na 
jeho vy�ádání, a to do 7 pracovních dnů. 

10. Jednou ročně provést na základě dokladů předaných mandantem dle přílohy č. 4 této 
smlouvy vyúčtování slu�eb spojených s u�íváním bytů, nebytových a společných 
prostor.Mandatář vyhotoví faktury na jednotlivé u�ivatele jednotek a sumární sestavu 
pro mandanta.  
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11. Informovat do 30 dnů od podpisu mandátní smlouvy formou vývěsky vlastníky 
jednotek v předmětné (-ných) nemovitostí (-stech) o základních údajích týkajících se 
mandanta a mandatáře. 

12. Poskytovat jménem mandanta dodavatelům slu�eb nezbytné údaje k zaji�tění dodávek 
slu�eb v plném a neru�eném rozsahu (fakturační místa, čísla odběrů apod.). 

13. Vést korespondenci, administrativní a technickou dokumentaci, včetně její archivace, 
zajistit přípravu podkladů ve�kerých dokumentů pro vedení jednání s orgány státní 
správy (podklady pro poji�ťovnu, soudy apod.) 

14. Zajistit technickou přejímku jednotek a pronajatých společných prostor v případě 
převodu práv na jiné subjekty, pokud je na něj tento po�adavek ze strany mandanta 
vznesen. 

15. Spolupracovat s mandantem při zaji�ťování investic do spravované (ných) nemovitosti 
(í). 

16. Poskytnout mandantovi, případně jednotlivým vlastníkům nebo nájemcům jednotek 
dal�í slu�by se spravovanou nemovitostí související nad rámec této mandátní smlouvy, 
a to za samostatnou úhradu. 

17. Připravit dle po�adavků mandanta výběrová řízení na opravy a údr�bu v rozsahu nad 
100 000,- Kč v souladu s podmínkami zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění. 
Vy�aduje-li rozsah tohoto řízení dal�í dílčí náklady (znalecké posudky, expertízy, 
audity apod.) jsou tyto předmětem samostatné úhrady mandantem. 

18. Při ukončení této mandátní smlouvy předat mandantovi ve�kerou účetní a jinou 
dokumentaci, včetně elektronického zpracování, bude-li to mandant vy�adovat. 

Mandatář je oprávněn: 

1. Vstupovat do spravované (-ých) nemovitosti (-í) mandanta za účelem plnění úkolů 
vyplývajících z této mandátní smlouvy. 

2. Pou�ít ke splnění konkrétních zále�itostí jiné právnické nebo fyzické osoby. Pokud 
takto učiní, odpovídá za úkony učiněné touto osobou, jako by je učinil sám. 

3. Bude-li na jeho účet nebo do jeho pokladny uhrazena finanční hotovost nále�ící 
mandantovi, sní�it o tuto částku fakturaci mandantovi za dané období. 

4. Rozhodnout o bě�ných, nebo havarijních opravách do částky 5 000,- Kč v případě, �e 
je na něj vznesen po�adavek ze strany vlastníků nebo nájemců jednotek, a to za 
podmínek maximální hospodárnosti. 

5. Vy�aduje-li oprava částku převy�ující 5 000,- Kč neprovést její zaji�tění bez 
předchozího souhlasu mandanta. 

6. Vystavovat na základě po�adavku mandanta objednávky na jednotlivé dodavatele ve 
věci oprav a údr�by nemovitosti (í), s tím, �e kopii těchto objednávek předá 
neprodleně mandantovi. 

7. Zadávat v příslu�ných termínech stanovených normami a jinými právními předpisy 
revize vyhrazených technických zařízení nemovitosti (í) a po jejich provedení takté� 
odstranění těchto závad v předepsaných termínech, a to na účet mandanta. 

8. Zadávat dvakrát ročně v souladu s platnými předpisy celoplo�nou deratizaci 
nemovitosti (í) mandanta. Náklady na tuto deratizaci jsou mandantovi fakturovány po 
obdr�ení faktury od dodavatele této slu�by. 

9. Zadávat jedenkrát ročně, zpravidla v lednu, po�ární prohlídku domu, kdy náklady na 
tuto prohlídku jsou součástí správního poplatku a nejsou samostatně fakturovány. 

10. Zadávat jedenkrát ročně, zpravidla v lednu, revizi hydrantů. Náklady na tuto revizi 
jsou mandantovi fakturovány po obdr�ení faktury od dodavatele této slu�by. 
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11. Stanovit si svého zástupce pro jednání s mandantem a tohoto zástupce vyslat na 
jednání statutárních orgánů mandanta. 

12. V případě, �e mandant nerespektuje jeho doporučení ve věci výběru dodavatele prací a 
slu�eb odmítnout zaji�ťování případného následného vymáhání penále a oprav 
případně vzniklých nedodělků, případně realizaci reklamačního řízení v rámci 
správního poplatku. 

13. Pou�ít pro zpracování daňového přiznání slu�eb daňového poradce, s tím �e mandant 
na vy�ádání poskytne tomuto daňovému poradci zvlá�tní plnou moc dle zákona o 
správě daní a poplatků. Je-li slu�eb daňového poradce vyu�ito na přání mandatáře je 
tato slu�ba pro mandanta bezplatná. V případě, �e je nucen mandatář se k této slu�bě 
uchýlit z důvodů pochybení na straně mandanta (pozdní předání dokladů k účetní 
uzávěrce apod.) bude mu samostatně vyfakturována. 

14. Po�adovat po mandantovi úhradu nákladů vzniklých předčasným ukončením mandátní 
smlouvy, a to i dohodou, a� do vý�e jednoměsíčního poplatku dle této mandátní 
smlouvy. 

Mandatář je výslovně touto mandátní smlouvou zmocněn: 

1. Zpracovávat předpis nájmu (fond oprav, poji�tění nemovitosti apod.) a slu�eb 
spojených s u�íváním jednotek a předávat jej v souladu s mandátní smlouvou s Českou 
po�tou, s.p. elektronickou cestou. 

2. Po dohodě s mandantem sjednávat s jednotlivými vlastníky nebo nájemci jednotek 
vý�i nájemného a úhrad za plnění spojená s jejich u�íváním. 

3. Provádět úpravu vý�e záloh za slu�by spojené s u�íváním jednotek a společných 
prostor v souladu s platnými právními předpisy na základě prokázaných skutečností 
ohlá�ených vlastníky nebo nájemci jednotek (změna počtu osob v jednotce, změna 
účelu u�ívání apod.). 

4. Vyúčtovávat a vymáhat, a to i soudně, od vlastníků jednotek nebo nájemců nájemné a 
úhrady za plnění spojená s jejich u�íváním, včetně penále za pozdní platby. 

5. Činit ve�keré úkony k zaji�tění výkonu práv z pojistných smluv na nemovitost (i) 
mandanta. 

6. V souladu s příslu�nými právními předpisy a stanovami mandanta dávat vlastníkům, 
nebo nájemcům jednotek a společných prostor upozornění, výstrahy a výzvy 
související se zabezpečením výkonu vlastnických práv mandanta. 

7. Vymáhat po vlastnících nebo nájemnících jednotek a společných prostor, a to i 
soudně, případně na jejich dědicích a právních nástupcích, odstranění v�ech �kod na 
majetku mandanta, za které tito odpovídají a vymáhat na nich příslu�nou náhradu v 
případě, �e je neodstraní. 

8. Dávat písemnou výstrahu podle příslu�ných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění a zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění vlastníkům, nebo nájemcům 
jednotek a společných prostor, kdy� oni, nebo osoby s nimi bydlící poru�ují dobré 
mravy v domě. 

9. Zastupovat mandanta při jednáních a smluvních závazcích při řízeních před orgány 
státní správy a samosprávy, zejména pak při stavebním, vodohospodářském, správním 
a jiném řízení a ve v�ech dal�ích zde nevyjmenovaných případech, ke kterým není 
potřeba zvlá�tní plné moci, ale v�dy po dohodě s mandantem. 

10. V souladu s platnými právními předpisy provádět kontrolu pronajatých jednotek a 
společných prostor za účelem kontroly jejich dodr�ování (po�ární předpisy apod.). 



117 
 

11. Sjednávat jménem mandanta smlouvy a dodatky smluv s dodavateli slu�eb, k čemu� je 
mu dále udělena zvlá�tní plná moc a poskytovat údaje těmto dodavatelům, které jsou 
nezbytně nutné pro správnou fakturaci slu�eb. 

12. Po předchozím projednání s mandantem vydávat souhlas a zmocnění k stavebním 
úpravám a změnám, které nevy�adují zvlá�tního souhlasu dle zákona č. 72/1994 Sb. v 
platném znění a vedoucí ke zlep�ení stavu jednotek a zároveň jeho jménem dohodnout 
způsob návratnosti nebo kompenzace takto vlo�ených prostředků, ale v�dy po dohodě 
s mandantem. 

13. Jménem mandanta dávat výpovědi z nájmu jednotek nebo pronajatých společných 
prostor a v této souvislosti podávat návrhy soudu k případnému přivolení k výpovědi, 
vyklizení nebo exekuci. 

Mandatář je povinen přijmout případnou jinou udělenou plnou moc mandantem, pokud tato 
není v rozporu s ustanoveními této mandátní smlouvy. 

  

Příloha č. 4 mandátní smlouvy. 

 

Práva, povinnosti a zmocnění mandanta. 

Mandant je povinen: 

1. Poskytnout mandatáři jednoznačné vyjádření, jestli�e tento si jej od něj vy�ádá. 
2. Určit písemně zástupce pro jednání s mandatářem, jestli�e takto neučiní, má se za to, 

�e k tomuto jednání je zmocněn statutární orgán mandanta, s tím, �e prioritní pro 
mandatáře je pokyn předsedy statutárního orgánu. 

3. Umo�nit mandatáři přístup do spravované (-ných) nemovitosti (-í), aby mohl plnit 
ve�keré úkony vyplývající z této smlouvy. 

4. Poskytnout do 7 pracovních dnů od jejich uzavření, nebo vyhotovení kopie smluv s 
dodavateli slu�eb, pokud tyto smlouvy na základě plné moci nevyřizoval jeho jménem 
mandatář. 

5. Předávat v pravidelných měsíčních termínech mandatáři účetní doklady, potřebné k 
průbě�nému vedení účetnictví, a to v�dy nejpozději k 18. dni v měsíci s tím, �e 
seznam dokladů bude vypsán na příslu�né průvodce. 

6. Poskytnout mandatáři ve�keré údaje, které mají nebo mohou mít vliv na jeho 
rozhodování v souladu s touto smlouvou, včas. 

7. Vy�adují-li to příslu�né právní předpisy projednat návrhy dokumentů v nejkrat�ích 
mo�ných termínech v statutárních orgánech, tak aby nevzniklo nebezpečí prodlení, 
nebo penalizace. 

Mandant je oprávněn: 

1. Vy�adovat od mandatáře neprodlenou informaci o stavu jeho nemovitosti (í). 
2. Kdykoliv nahlí�et do dokladů evidovaných a uchovávaných mandatářem. 
3. Vy�adovat jednou ročně účast zástupce mandatáře na schůzi (shromá�dění) jeho 

statutárního orgánu, zejména pak při příle�itosti schvalování účetní závěrky roku. 
4. Udělit ve zde nespecifikovaných případech samostatnou plnou moc mandatáři. 
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Příloha č. 6. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

 
IV. Návrh na zápis 

Základní údaje 
 Skutečnosti zapisované v části základní údaje se dokládají: 
a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu,   
b) oprávnění k podnikatelské činnosti, 
c) listina osvědčující právní důvod u�ívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne 

star�í 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nich� společnost umístila 
své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor,  nebo 
správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce  

d)    kopie rozhodnutí správního úřadu vydaného podle zvlá�tního zákona s vyznačenou 
 dolo�kou právní moci. 

Statutární orgán 
 Skutečnosti zapisované v části statutární orgán se dokládají: 
a) zápis o usnesení valné hromady o jmenování nebo odvolání jednatele, 
b) prohlá�ení jednatele o odstoupení z funkce a doklad o jeho doručení 
c) při zápisu jednatele � občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku trestů ne 

star�í 3 měsíců,  
d) při zápisu jednatele � občana jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence 

trestů nebo rovnocenný doklad státu, jeho� je jednatel občanem, vydaným příslu�ným 
soudním nebo správním orgánem. Jestli�e tento stát příslu�ný výpis z evidence trestů 
nebo rovnocenný doklad nevydává, předlo�í se čestné prohlá�ení učiněné jednatelem 
před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jeho� je občanem, nebo 
členského státu Evropské unie posledního pobytu, 

e) při zápisu jednatele, který není občanem ČR ani jiného členského státu Evropské unie: 
výpis z Rejstříku trestů ne star�í 3 měsíců a výpis z evidence trestů nebo odpovídající 
doklad státu, jeho� je jednatel občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetr�itě 
alespoň 3 měsíců  zdr�oval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být star�í 3 
měsíců, 

f) čestné prohlá�ení jednatele, �e 
1) je plně způsobilý k právním úkonům, 

            2) splňuje podmínky provozování �ivnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o    
�ivnostenském podnikání, ve znění pozděj�ích předpisů, a nenastala u něho 
skutečnost, je� je překá�kou provozování �ivnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o 
�ivnostenském podnikání, ve znění pozděj�ích předpisů 
3) splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 
podpis musí být úředně ověřen, 

g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, �e jednatel přestal 
splňovat některou z podmínek způsobilosti pro výkon funkce jednatele, v důsledku 
čeho� mu zanikla jeho funkce jednatele, 

 
Likvidátor 

 Skutečnosti zapisované v části likvidátor se dokládají:  
a) doklad o jmenování  likvidátora, 
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b) doklad o zániku funkce likvidátora, 
c) čestné prohlá�ení likvidátora, �e splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 

podpis musí být úředně ověřen. 
 

10 PROKURA 
 Skutečnosti zapisované v části prokura se dokládají: 
a) listiny o vzniku, zániku, roz�íření nebo zú�ení prokury, 
b) doklad o jmenování prokuristy, 
c) čestné prohlá�ení prokuristy, �e splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 

podpis musí být úředně ověřen. 
 

Dozorčí rada 
Skutečnosti zapisované v části dozorčí rada se dokládají: 

a) zápis o usnesení valné hromady o zvolení nebo odvolání člena dozorčí rady, 
b) prohlá�ení člena dozorčí rady o odstoupení z členství v dozorčí radě, doklad o jeho 

doručení a projednání odstoupení příslu�ným orgánem společnosti 
c) při zápisu člena dozorčí rady � občana ČR do obchodního rejstříku: výpis z Rejstříku 

trestů ne star�í 3 měsíců,  
d) při zápisu člena dozorčí rady � občana jiného členského státu Evropské unie: výpis 

z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jeho� je člen dozorčí rady občanem 
vydaným příslu�ným soudním nebo správním orgánem. Jestli�e tento stát příslu�ný 
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předlo�í se čestné 
prohlá�ení učiněné členem dozorčí rady před notářem nebo orgánem členského státu 
Evropské unie, jeho� je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního 
pobytu, 

e) při zápisu člena dozorčí rady, který není občanem ČR ani jiného členského státu 
Evropské unie: výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidence trestů nebo odpovídající 
doklad státu, jeho� je člen dozorčí rady občanem a státy, ve kterých se po dobu 
nepřetr�itě alespoň 3 měsíců  zdr�oval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být 
star�í 3 měsíců, 

f) čestné prohlá�ení člena dozorčí rady, �e  
1) je plně způsobilý k právním úkonům, 

2) splňuje podmínky provozování �ivnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o    
�ivnostenském podnikání, ve znění pozděj�ích předpisů, , a nenastala u něho skutečnost, 
je� je překá�kou provozování �ivnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o �ivnostenském 
podnikání, ve znění pozděj�ích předpisů 

3) splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku,  
podpis musí být úředně ověřen,  

 
g) pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu dokládající, �e člen dozorčí 

rady přestal splňovat některou z podmínek způsobilosti pro členství v dozorčí radě, 
v důsledku čeho� mu zaniklo jeho členství v dozorčí radě. 

 
Společníci, Společný obchodní podíl 

 Skutečnosti zapisované v části společníci nebo společný obchodní podíl se dokládají: 
a) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy 

nebo zakladatelské listiny, 
b) smlouvu o převodu obchodního podílu nebo jeho části, 
c) smlouvu o zastavení obchodního podílu,  
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d) listina osvědčující přechod obchodního podílu (např. pravomocného usnesení 
dědického soudu),  

e) listina osvědčující zánik zástavního práva k obchodnímu podílu,  
f) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas ke vzniku 

zástavního práva,  
g) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas s převodem 

obchodního podílu,  
h) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým byl udělen souhlas s rozdělením 

obchodního podílu,  
i) dohoda společníků o ukončení účasti některého z nich ve společnosti podle § 149a 

obchodního zákoníku;  
j) pokud je společníkem zahraniční právnická osoba, doklad o její existenci 
k) listina osvědčující jinou změnu zapisovaného údaje (např. při změně bydli�tě 

fotokopie občanského průkazu).  
 

Základní kapitál 
 Skutečnosti zapisované v části základní kapitál se dokládají: 
a) doklad(y) o splnění vkladové povinnosti, 
b) usnesení soudu o jmenování znalce podle § 59 odst. 3 obchodního zákoníku, 
c) posudek/posudky znalce o ocenění nepeně�itých vkladů, 
d)  doklady  splacení vkladů ve smyslu § 60 odst. 2 a 4 obchodního zákoníku, 
e) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvý�ení základního kapitálu 
f) prohlá�ení o převzetí závazku ke zvý�ení vkladu nebo k novému vkladu 
g) potvrzení auditora o existenci pohledávky započítávané na vklad společníka, včetně 

dokladu prokazujícího právní důvod vzniku pohledávky, 
h) smlouva o započtení pohledávky 
i) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o sní�ení základního kapitálu 
j) doklad o zveřejnění rozhodnutí valné hromady o sní�ení základního kapitálu podle § 

147 odst. 1 obchodního zákoníku 
 

Ostatní skutečnosti 
 Informace, sdělení a návrhy rejstříkovému soudu obsa�ená v ostatních skutečnostech. 
se dokládají listinami jen tehdy, je-li to podle zvlá�tního zákona povinné anebo chce-li tak 
navrhovatel učinit dobrovolně z vlastní vůle. 

 
Od�těpný závod nebo jiná organizační slo�ka 

 Skutečnosti zapisované v části od�těpný závod nebo jiná organizační slo�ka se 
dokládají: 
a) rozhodnutí o zřízení nebo o zru�ení od�těpného závodu nebo jiné organizační slo�ky, 
b) rozhodnutí o jmenování nebo odvolání nebo o jiném způsobu skončení výkonu funkce 

vedoucího od�těpného závodu nebo jiné organizační slo�ky, 
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VII. Závěrečná část 
 Je-li společnost s ručením omezeným v řízení o zápis do obchodního rejstříku 
zastoupena advokátem, notářem nebo jiným zástupcem, v�dy se přikládá: 
- plná moc; podpis(y) osob(y), které ji jménem společnosti s ručením omezeným 
 udělily, musí být úředně ověřeny. 
 
 Jestli�e se v rámci zápisu společnosti s ručením omezeným zapisují do obchodního 
rejstříku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel dolo�it: 
a) písemné prohlá�ení, z něho� plyne souhlas zapisované fyzické nebo právnické osob(y) 

se zápisem nebo změnou zápisu do obchodního rejstříku; podpis(y) na prohlá�ení musí 
být úředně ověřen(y); nebo 

b) veřejnou listinu, z ní� plyne souhlas této osoby s jejím zápisem do obchodního 
rejstříku. 
 

 Je-li navrhovatelem zahraniční osoba, musí navrhovatel přilo�it sdělení o doručovací 
adrese na území České republiky nebo zmocněnce pro přijímání písemností s doručovací 
adresou v České republice. 
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Příloha č. 7 Základní právní předpisy, které mají vztah k realitní činnosti 
 

 
Rozumí se právní přepisy ve znění pozděj�ích předpisů, uvedena je poslední změna 

ÚNOR 2007   
-                  Zákon č. 455/1991 Sb., �ivnostenský zákon, poslední změna z.č. 214/2006 a 

315/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poslední změny 79/2006 Sb., 81/2006 

Sb. a 308/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, poslední změna 107/2006 Sb., 160/2006 

Sb. a 315/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  (účinnost 1.1. 2007), změna z.č. 585/2006 

Sb. 
-                  Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, poslední změna 354/2004 a z.č. 444/2005 

Sb. 
-                  Zákon č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnost, poslední změna z.č. 344/2005 a 444/2005 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle z.č. 61/1996 Sb., 

ve znění vyhl.č. 283/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, poslední změna z.č. 171/2005 a 179/2005 

Sb. 
-                  Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství 

vlastníků jednotek, ve znění N.vl. č. 151/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, poslední změna z.č. 59/2005 Sb. a 186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), poslední změna 

z.č. 53/2004 Sb., 186/2006 Sb. a 342/2006 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 190/1996 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb., 

poslední změna 163/2001 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 26/2007 Sb., kterou se provádí z.č. 265/1992 Sb. a z.č. 344/1992 Sb. 

(účinnost 1.3. 2007) 
-                  Vyhlá�ka č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí , poslední 

změna vyhl.č.  44/2005 Sb. a 457/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy�ování nájemného z bytu a o změně 

občanského zákoníku 
-                  Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, úplné znění z.č. 

440/2005 Sb. 
-                  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dra�bách , poslední změna z.č. 315/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, poslední změna z.č. 133/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání 
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-                  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře�ení (insolvenční zákon) 
(účinnost 1.7. 2007) 

-                  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
-                  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

(účinnost 1.1.2007) 
-                  Vyhlá�ka č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 
-                  Částka 163/2006 Sb. prováděcí vyhlá�ky ke stavebnímu zákonu: č. 498 a� 

503/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě  (zákon o vyvlastnění) (účinnost 1.1. 2007) 
-                  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, poslední změna z.č. 444/2005 

Sb. a 186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední změna z.č. 1/2005 Sb., 

3/2005 Sb., nález US č. 240/2005 a z.č. 186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, nález US 272/2005, 531/2005 Sb. 
-                  Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, poslední změna z.č. 94/2005 

Sb. 
-                  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, poslední změna 

z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, poslední změna z.č. 444/2005 Sb. a 186/2006 

Sb. 
-                  Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků 

z vlastnictví státu na jiné osoby, poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a z.č. 186/2006 
Sb. 

-                  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, poslední změna z.č. 484/2004 Sb. 
-                  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, poslední změna z.č. 257/2004 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 151/1997 

Sb., poslední změna vyhl.č.  640/2004 Sb. a 617/2006 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 456/2005 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými 

cenami zemědělských pozemků, změna vyhl.č. 468/2006 Sb.  
-                  Přehled cenových map staveních pozemků obcí � stav k 30.6. 2006 (Cen. věstník 

10/2006) 
-                  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, úplné znění z.č. 45/2006 Sb.,poslední 

změna z.č. 267/2006 Sb. a 29/2007 Sb. 
-                  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, poslední změna z.č. 545/2005 

Sb. a 109/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, poslední změna z.č. 545/2005 Sb.a 

186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitost, 

poslední změna z.č. 342/2005 Sb. a 186/2006 Sb. 
-                  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, poslední změna z.č. 495/2005 Sb., 81/2006 

Sb. a 264/2006 Sb. 
-                  Vyhlá�ka č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, poslední změna z.č. 397/2005 Sb. 
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Příloha č. 8 vývoj inflace  v ČR dle ČNB  

 

INFLACE 

Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, tj. charakterizuje míru 

znehodnocování měny v přesně vymezeném časovém období. Míra inflace je měřena pomocí 

přírůstku indexu spotřebitelských cen.  

 

Uváděná míra inflace (přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti 

předchozích měsíců. Tyto tzv. klouzavé průměry jsou počítány z bazických indexů 

spotřebitelských cen s cenovým základem prosinec 2005 =100. Vyjadřují tendenci vývoje 

cenové hladiny opro�těnou od sezonních vlivů.  

 

Vývoj spotřebitelských cen (�ivotních nákladů) se sleduje na spotřebních ko�ích 

zalo�ených na souboru vybraných druhů zbo�í a slu�eb placených obyvatelstvem. Za cenové 

reprezentanty byly vybrány takové výrobky a slu�by, které se významně podílejí na vydáních 

obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby. Celkový počet reprezentantů je 

cca 730. Jejich soubor je postupně agregován a� do 12-ti hlavních oddílů spotřebního ko�e a 

to formou vá�eného aritmetického průměru individuálních cenových indexů.Váhy ve 

spotřebních ko�ích byly pro výpočet indexů spotřebitelských cen (�ivotních nákladů) 

stanoveny na základě struktury výdajů domácností podle výsledků statistiky rodinných účtů v 

roce 2005, které byly korigovány statistikou národních účtů.  

 

Výpočet bazických indexů spotřebitelských cen (�ivotních nákladů) je prováděn podle 

Laspeyresova vzorce. Základním obdobím pro výpočet cenových indexů je prosinec 2005. Z 

těchto bazických indexů jsou vypočítávány indexy spotřebitelských cen srovnávající dvě 

libovolná období.  
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Mimořádná revize indexu spotřebitelských cen - inflace:  

· zveřejnění s rychlou informací 14.2.2007;  

· za časové období 2005-2006.  

· Důvod revize: změna báze z 12/1999 = 100, respektive průměr 2000 = 100 na novou bázi 

12/2005 = 100, respektive průměr 2005 = 100. 

 

 

AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 

Prognóza inflace na horizontu měnové politiky 

ukazatel horizont  ve vý�i zveřejněno 
4.čtvrtletí 2008 5,3% 

meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen
2.čtvrtletí 2009 2,4% 

7.2.2008 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. Nejtmav�í 

pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. 

Roz�iřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %. 
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PROGNÓZA INFLACE PRO OBDOBÍ LEDEN 2008 - BŘEZEN 2008 PO MĚSÍCÍCH 

ukazatel 1/08 2/08 3/08 zveřejněno 
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 6,7% 6,9% 6,9% 7.2.2008 
 

 Prognóza  měnové inflace  

ukazatel horizont  ve vý�i zveřejněno
4.čtvrtletí 2008 3,4% 

Měnově politická inflace 
2.čtvrtletí 2009 2,4% 

7.2.2008 

 

 

Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje měnověpolitické inflace. Nejtmav�í 

pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% pravděpodobností. 

Roz�iřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 50 %, 70 % a 90 %. 

PROGNÓZA MĚNOVĚ POLITICKÉ INFLACE PRO OBDOBÍ LEDEN 2008 - 
BŘEZEN 2008 PO MĚSÍCÍCH 

ukazatel 1/08 2/08 3/08 zveřejněno 
meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen 4,5% 4,7% 4,6% 7.2.2008 
 

 

Prognóza HDP 

ukazatel    rok    ve vý�i zveřejněno
2007 6,1% 

meziroční růst reálného HDP 
2008 4,1% 

 7.2.2008 

 


