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Anotace 

Tato bakalá�ská práce se zabývá vytvo�ením návrhu podnikatelského zám�ru, jehož 

p�edm�tem je založení nové ú�etní a da�ové kancelá�e. Práce se skládá z �ásti 

teoretické, analytické a z vlastního návrhu �ešení. V teoretické �ásti jsou uvedena 

klí�ová východiska a poznatky, které jsou aplikovány v další �ásti práce. Analýza je 

zam��ena zejména na sou�asné prost�edí firmy. V �ásti vlastního návrhu �ešení je 

zpracován samotný podnikatelský zám�r, obsahující návrhy organiza�ního, 

marketingového a finan�ního plánu. 

Annotation

This Bachelor thesis deals with a business plan proposal formation. Subject of this 

proposal is establishment of a new accounting and tax office. The work is composed of 

theoretical and analytical parts and actual proposal solution. Key finding and resources 

mentioned in the theoretical part are applied in the rest of the work. Analysis is aimed 

mostly on the current company setting. The part of actual proposal solution covers the 

respective business plan which contains organisational, marketing and financial plan 

proposals.

Klí�ová slova  

Podnikání, podnikatelský plán, poradenství, SWOT analýza, marketingový mix
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Business, business plan, consulting, SWOT analysis, marketing mix 
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1 Úvod 

Myšlenka vlastního podnikání provází snad každého z nás. Obecn� m�žeme �íci, že 

libovolná podnikatelská �innost za�íná odvahou a odhodláním. Odvaha ale neznamená, 

že se �lov�k nebojí, znamená totiž to, že i když má strach, tak to stejn� zkusí. Budoucí 

podnikatel musí mít p�ipravený zajímavý a životaschopný obchodní zám�r, dostatek 

finan�ních prost�edk�, zdravé sebev�domí, ur�itou p�edvídavost a smysl pro odhalení 

veškerých p�íležitostí. Nesmí se nechat odradit od zamýšlených plán� a jít tvrd� za 

svým cílem. 

Smyslem této bakalá�ské práce je vytvo�ení podnikatelského návrhu pro nov� vstupující 

spole�nost zam��enou na da�ovou a ú�etní oblast. Díky mým zájm�m a sledování d�ní 

kolem sebe jsem získala celou škálu informací o podnikatelské infrastruktu�e v okolí 

rodného m�sta. Mé ucelené znalosti o rozvoji business sféry v Uherském Brod� m�

jednozna�n� vedou k využití dosavadních zkušeností a styk� práv� s tímto m�stem 

východního Slovácka. P�i studiu da�ové a ú�etní problematiky se toto stále více 

domodelovává ku prosp�chu zmi�ovaného regionu. Lákavá p�edstava o možnosti 

zahájení vlastní podnikatelské �innosti, která spojí výše zmi�ované výhody je pro m�

více než jen výzvou k seberealizaci. 

Práv� p�ehled o existujících subjektech a sledování rozvoje subjekt� nov� vznikajících 

zd�vodní sou�asnou neschopnost místního trhu pokrýt poptávku po vn�jších službách 

v da�ovém a ú�etním poradenství. Firmy požadující tyto služby se tak v�tšinou musí 

uchýlit k náhradním alternativám. Nej�ast�ji to znamená oslovit n�koho ve 

vzdálen�jších m�stech a to nejen ve Zlínském kraji. To sebou p�ináší celou �adu 

kompromis� a komplikací, které v p�ípad� místního poskytovatele odpadají. Pro 

podnikatelské subjekty je nejvýhodn�jší, pokud mají danou službu p�ímo v míst� své 

provozovny. Z uvedeného vychází, že zvolenou lokací pro návrh tohoto zám�ru je 

Uherský Brod. 

Da�ová evidence a ú�etnictví mají nepostradatelný význam pro každou organizaci i 

jednotlivé podnikatele. Jsou zdrojem informací o majetku a hospoda�ení podniku pro 

jeho majitele, akcioná�e i jiné osoby, které podnik aktivn� ne�ídí. Pomáhají správn�

stanovit da�ové povinnosti a mohou se stát d�kazním prost�edkem p�i p�ípadném sporu. 



9 

Cílem práce je zpracování návrhu podnikatelského zám�ru, na jehož základ� by mohla 

vzniknout prosperující spole�nost v oblasti ú�etního a da�ového poradenství. Cíl je 

podpo�en analýzou trhu služeb v oblasti poskytování poradenství a možností úsp�šného 

vstupu na n�j. Díl�ími cíli, které p�ispívají ke spln�ní cíle hlavního, jsou mimo jiné: 

vymezení podnikatelské �innosti, analýza konkuren�ního prost�edí, analýza silných a 

slabých stránek, zhodnocení p�íležitostí a hrozeb, návrh marketingového mixu a 

sestavení finan�ního plánu. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Podnikatel  

Podnikatelem se rozumí dle § 2 odst. 2. zákona �. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst�íku,  

b) osoba, která podniká na základ� živnostenského oprávn�ní,  

c) osoba, která podniká na základ� jiného než živnostenského oprávn�ní podle 

zvláštních p�edpis�,  

d) osoba, která provozuje zem�d�lskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního p�edpisu. 1

Podnikatelem je tedy fyzická osoba nebo spole�ník n�které z forem obchodních 

spole�ností, který samostatn� nebo se svými spole�níky spravuje a �ídí svou spole�nost.  

Další z mnoha definic podnikatele je definice Roberta D. Hisriche z roku 1985. 

„Podnikatel ve svém jednání vytvá�í cosi nového, �emuž náleží hodnota 

prost�ednictvím vynakládání pot�ebného �asu a úsilí, p�ebírání doprovodných 

finan�ních, psychických a spole�enských rizik a získávání výsledné odm�ny v podob�

pen�žního a osobního uspokojení“.2

                                                
1 Zákon �. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
2 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a �ízení spole�nosti. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 252s. 
ISBN 80-251-0592-X 
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2.2 Podnikání 

Obchodní zákoník, §2 odst. 1, definuje podnikání jako soustavnou �innost provád�nou 

samostatn� podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpov�dnost za ú�elem 

dosažení zisku.

Hlavním motivem podnikání je dosažení zisku, jako p�ebytk� výnos� nad náklady. 

Zisku lze docílit uspokojováním p�ání a pot�eb zákazník�. Na po�átku každého 

podnikání musí podnikatel vložit ur�itý kapitál a to bu� vlastní, nebo vyp�j�ený. 

Podnikatel samoz�ejm� usiluje o zhodnocení kapitálu, který do podnikání vložil.  

Tyto pot�eby uspokojuje podnikatel svým produktem �i službou na trzích, kde musí 

�elit jistému riziku. P�irozenou snahou každého podnikatele je co nejvíce snížit možné 

riziko. (1) 

2.3 Poradenství 

Poradenství m�žeme charakterizovat r�zn�, a to bu� jako prosté poskytování informací, 

nebo také jako ur�itou pomoc lidem p�i interpretování informací a p�i výb�ru správné 

volby. 

Larry Greiner a Robert Metzger definují poradenství jako: „službu, smluvn�

zajiš�ovanou a poskytovanou organizacím speciáln� vyškolenými a kvalifikovanými 

osobami, které objektivním a nezávislým zp�sobem pomáhají zadavatelské organizaci 

identifikovat a analyzovat problémy, doporu�ují �ešení t�chto problém� a pomáhají, 

jsou-li o to požádáni, p�i implementaci �ešení “.3

Speciáln� pojem: da�ové poradenství, definuje zákon �. 523/ 1992Sb., o da�ovém 

poradenství a Komo�e da�ových poradc�. Ten �íká, že da�ovým poradenstvím se 

rozumí poskytování právní pomoci a finan�n� ekonomických rad ve v�cech daní a ve 

v�cech, které s dan�mi p�ímo souvisejí. 

                                                
3 POLÁK, M. a KOP�IVA, J. Manažerské poradenství. Brno, 2008. 86s., ISBN 978-80-214-3608-4.
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2.4 Da�ový poradce 

Od kvalitního da�ového poradce každý �lov�k o�ekává profesionální rady v oblasti 

daní, odvod�, poplatk� a jiných podobných plateb. Ale poradce by m�l také pomoci 

lidem zjistit, co skute�n� cht�jí a pot�ebují a nacházet zp�sob, jak tato p�ání a pot�eby 

splnit, dále také pomoci lidem uplatnit schopnost vybírat si možnosti odpovídající 

úrovni jejich osobnostního, vzd�lávacího a profesionálního rozvoje. (12) 

Dle platné legislativy se da�ovým poradcem rozumí: „ fyzická osoba zapsaná 

v seznamu da�ových poradc�, vedeném Komorou poradc� 	eské republiky.“ 4

2.5 Volba právní formy 

Volba právní formy podnikání hraje klí�ovou roli v zakládání každé spole�nosti. Je 

d�ležité ur�it nejvhodn�jší formu pro daný rozsah �innosti firmy a její budoucí rozvoj.  

Podle Wupperfelda jde o podnikatelské rozhodnutí, které bude mít pro vaši firmu 

dlouhodobé ekonomické, právní a da�ové d�sledky. Pro podnik neexistuje žádná optimální 

právní forma. Každý podnik má jinou výchozí situaci, a proto existují r�zná �ešení tohoto 

problému. Nemusí být také trvale výhodné zachovávat jednou zvolenou právní formu, 

protože podmínky pro podnik se mohou v budoucnu zm�nit. (14) 

P�i rozhodování o právní form� spole�nosti je d�ležité vzít v potaz p�edevším 

následující kritéria (13): 

• nároky na minimální po�áte�ní kapitál 

• ú�ast na zisku (ztrát�) 

• administrativní náro�nost (založení podniku, výdaje na založení a provoz

podniku) 

• zp�sob a rozsah ru�ení podnikatele za své závazky (podnikatelské riziko) 

                                                
4 Zákon �. 523/ 1992Sb., o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
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• oprávn�ní k �ízení (zastupování podniku, vedení podniku, možnost

spolurozhodování) 

• po�et osob pot�ebných k založení 

• flexibilitu právní formy (obtížnost p�ípadné transformace na jinou právní formu) 

• finan�ní možnosti (p�ístup k cizím zdroj�m) 

• míra právní regulace �innosti  

• da�ové zatížení (míra zdan�ní vytvo�eného zisku) 

• požadavky na vedení ú�etnictví, audit 

• povinnost zve�ej�ovat údaje z ú�etní záv�rky v obchodním rejst�íku 

2.6 Postup p�i založení spole�nosti s ru�ením omezeným 

Spole�nost se zakládá spole�enskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli a musí být 

uzav�ena ve form� notá�ského zápisu. Spole�nost vzniká až dnem zápisu do obchodního 

rejst�íku.  

Spole�enská smlouva musí obsahovat minimáln� tyto náležitosti: 

• firmu a sídlo spole�nosti  

• ozna�ení všech spole�ník�  

• p�edm�t podnikání nebo �innosti spole�nosti  

• výši základního kapitálu 

• výši vkladu každého spole�níka v�etn� zp�sobu a lh�ty splácení vkladu  

• ozna�ení prvních jednatel� a zp�sob jejich jednání  

• jména a bydlišt� �len� první dozor�í rady, pokud se z�izuje  

• ur�ení správce vkladu 

Následující krok je shodný jako p�i získávání živnostenského oprávn�ní fyzické osoby. 

Je t�eba zjistit, zda je pot�eba živnostenský list nebo jiné oprávn�ní, které je vyžadováno 

u podnikání podle zvláštních p�edpis�, ke kterým pat�í v�tšinou státní zkouška (nap�. 

da�oví poradci, tlumo�níci). Dále se podá návrh na zápis do obchodního rejst�íku, který 

podávají všichni jednatelé spole�nosti. Nejprve je t�eba vybrat rejst�íkový soud, ke 

kterému bude návrh na zápis podán. Jedná se o krajský soud, v jehož obvodu má mít 

spole�nost své sídlo. 
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Pro úsp�šné provedení zápisu do obchodního rejst�íku je t�eba k návrhu na zápis p�iložit 

všechny pot�ebné p�ílohy. Jsou jimi nap�íklad: 

• živnostenské listy, na jejichž základ� má být do obchodního rejst�íku zapsán 

p�edm�t podnikání 

• doložení právního d�vodu užívání nemovitosti, ve které má být umíst�no sídlo 

spole�nosti 

• spole�enská smlouva spole�nosti 

• souhlas jednatel� s vykonáváním funkce a jejich podpisové vzory  

• �estné prohlášení všech jednatel�, že u nich není p�ekážka výkonu funkce  

• prohlášení správce vkladu o tom, jaká �ást vklad� do základního kapitálu 

spole�nosti byla jednotlivými spole�níky splacena 

Na zápis spole�nosti do obchodního rejst�íku se �eká až p�l roku, záleží to zejména na 

p�íslušném rejst�íkovém soudu. Zápisem do obchodního rejst�íku fakticky vzniká 

spole�nost s ru�ením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést podvojné 

ú�etnictví. 

P�i založení se musí spole�nost registrovat na n�kolika místech v daných lh�tách (25): 

1. Da�ové registrace - povinnosti v��i Finan�nímu ú�adu 

• Registrace k dani z p�íjm� právnických osob  

• Registrace k dani z p�idané hodnoty  

• P�ihláška k dani silni�ní  

• P�ihláška k dani z nemovitosti 

• P�ihláška k dani z p�íjm� jako plátci:  

• Dan� z p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk�  

• Dan� z p�íjm� vybírané zvláštní sazbou dan�  
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2. Povinnosti p�i z�ízení provozoven v��i Živnostenskému ú�adu 

Podnikatel je povinen zahájení a ukon�ení provozování živnosti v provozovn�

oznámit p�edem živnostenskému ú�adu 

3. Povinnost zam�stnavatele v��i zdravotním pojiš�ovnám 

Zam�stnavatel je povinen nejpozd�ji do 8 dn� od vzniku skute�nosti, která se 

oznamuje, provést u p�íslušné zdravotní pojiš�ovny oznámení o: 

• nástupu zam�stnance do zam�stnání a jeho ukon�ení 

• zm�n� zdravotní pojiš�ovny zam�stnancem  

• skute�nostech rozhodných pro povinnost státu platit za zam�stnance 

pojistné 

4. Povinnost zam�stnavatele v��i Ú�adu práce

Zam�stnavatel je povinen do 10 kalendá�ních dn� ode dne následujícím po 

vytvo�ení, uvoln�ní nebo obsazení pracovního místa oznámit p�íslušnému ú�adu 

práce volná pracovní místa a jejich stru�nou charakteristiku. 

5. Povinnost zam�stnavatele sjednat zákonné pojišt�ní pro p�ípad své 

odpov�dnosti za škodu p�i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání  

Pojišt�ní je placeno za každého zam�stnance. Výše pojišt�ní je stanovena 

p�ílohou k vyhlášce a vychází z vykonávané �innosti zam�stnanc�. 
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2.7 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán konkretizuje podnikatelský zám�r a je d�ležitým dokumentem jak 

p�i zakládání podniku nebo jeho novém sm�ru rozvoje, tak i v p�ípadech, kdy se jedná o 

kapitálové posílení podniku. Aby podnikatelský plán spl�oval sv�j ú�el, m�l by tedy 

obsahovat informace o dosavadním vývoji podniku, o jeho cílech, plánovaných 

aktivitách a jejich ú�inku na vývoj základních ukazatel� charakterizujících výnosnost 

podniku, o p�edpokládané pot�eb� kapitálu, p�edpokládaném vývoji trhu, o úrovni 

vzd�lání a zkušenostech manažer� podniku. Podnikatelský plán se m�ní podle 

podmínek, ve kterých se momentáln� podnik nachází. (6) 

Kvalitní podnikatelský zám�r je základem každého úsp�šného podnikání a jako takový 

p�edstavuje zdaleka nejú�inn�jší zp�sob snižování podnikatelského rizika.  

Podnikatelský zám�r ve své základní podstat� vlastn� p�edstavuje ur�itý ideál, kterého 

chce podnikatel dosáhnout. V praktické rovin� je pak tento zám�r chápán jako 

dlouhodobá strategie �i plán, ze kterého vycházíme a s nímž by m�lo být celé naše 

podnikání v naprostém souladu.  

2.7.1 Ú�el a smysl podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je d�ležitým dokumentem nejen pro samotného zakladatele 

podniku, ale mohou se o n�j zajímat další investo�i, banké�i, manaže�i, ale také 

zákazníci, zam�stnanci a konzultanti. 

Podnikatelský plán by m�l proto obsahovat odpov�di na t�i základní otázky (9): 

� kde jsme nyní 

� kam chceme jít 

� jak se tam chceme dostat 
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Pro jasné definování odpov�dí na otázku, kde jsme nyní, bychom m�li ur�it, jakou má 

nebo bude mít podnik právní formu a organiza�ní strukturu. Dále je d�ležité p�esn�

popsat, jak bude podnik �ízen, kdo budou klí�oví lidé na manažerských pozicích a jaká 

je jejich klasifikace. A v neposlední �ad� bychom m�li uvést a analyzovat faktory 

obecného okolí (SLEPT analýza), ve kterém podnik p�sobí, nebo� jejich zm�ny mohou 

mít dopad na naše podnikání.  

P�i hledání odpov�dí na otázku, kam chceme jít, nám pom�že vlastní stanovení cíle a 

strategie našeho nového podniku. Strategie úzce souvisí s cíli, které podnik sleduje. 

Obecn� m�žeme �íci, že cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má být dosaženo. 

Strategie potom vyjad�ují základní p�edstavy o tom, jakou podnikovou cestou budou 

dané cíle dosaženy. 

Odpov�dí na otázku, jak se tam chceme dostat, je zejména zpracování podrobného 

finan�ního plánu, návrhu �ízení finan�ních, lidských a materiálových zdroj�, a dále 

zpracování marketingového plánu. (9) 

2.7.2 Požadavky na podnikatelský plán 

Aby byl podnikatelský plán výborn� zpracován, m�l by ur�it� spl�ovat dané požadavky, 

a to: 

• stru�nost a p�ehlednost 

• jednoduchost 

• v�rohodnost a realisti�nost 

• poukázat na výhody produktu �i služby  

• orientovat se na budoucnost 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu 

• nebýt p�íliš optimistický ani pesimistický 
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Kvalita p�ípravy projektu zvyšuje nad�ji úsp�chu podnikatelského plánu, a tím také 

zlepšuje hospodá�ské výsledky firmy zejména z dlouhodobého hlediska, a zárove�

podstatn� snižuje nebezpe�í neúsp�chu, který by vážn� ohrozil finan�ní stabilitu firmy, 

�i její existenci. Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti a 

záb�ru �inností navrhovaného podniku. (3) 

2.7.3 Struktura podnikatelského plánu 

Níže uvedená struktura není závazná, je pouze doporu�ená. (9) 

Titulní strana 

Obvykle by zde m�ly být uvedeny základní skute�nosti, jako: název, popis a sídlo 

spole�nosti, jména podnikatel� a spojení na n�, povaha podnikání a zp�sob financování. 

Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se obvykle zpracovává zp�tn� až po sestavení celého podnikatelského 

plánu. Je to v podstat� stru�né shrnutí nejd�ležit�jších aspekt�, jako je hlavní myšlenka, 

silné stránky, o�ekávání atd. Za úkol si klade zejména podnítit zájem potencionálních 

investor�. 

Analýza odv�tví 

Tato �ást se zam��uje zejména na analýzu konkuren�ního prost�edí v�etn� slabých a silných 

stránek konkurence. Dále analyzuje odv�tví z hlediska vývojových trend� a historických 

výsledk� a také p�edpov�di v odv�tví. Nedílnou sou�ástí je také analýza zákazník�, která 

nám pom�že p�i hledání cílového trhu pro nový podnik. 

Popis podniku 

Tato pasáž by m�la pomoci vytvo�it potencionálnímu investorovi p�edstavu o velikosti a 

záb�ru spole�nosti. Klí�ovými prvky jsou výrobky a služby, lokalita a velikost podniku, 

p�ehled personálu podniku, kancelá�ské i technické vybavení a dále znalostní vybavení 

podnikatele a jeho reference. 
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Výrobní plán 

Zde by m�l být zachycen celý výrobní proces v�etn� p�ípadných subdodavatel�. Tato 

�ást podnikatelského plánu se bude týkat zejména popisu procesu poskytování služeb. 

Marketingový plán 

Tato kapitola objas�uje, jakým zp�sobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oce�ovány a propagovány. Potencionálními investory bývá marketingový plán �asto 

považován za nejd�ležit�jší sou�ást zajišt�ní úsp�chu nového podniku. 

Organiza�ní plán 

Tato �ást popisuje formu vlastnictví nového podniku (osobní vlastnictví, obchodní 

spole�nost…). U obchodních spole�ností musíme rozvést informace o managementu a 

údaje o obchodních podílech. Je zde také shrnuta celá organizace �inností uvnit� podniku.  

Hodnocení rizik 

Každé nové podnikání p�edstavuje ur�itá rizika, na které je pot�eba se p�ipravit a 

s ú�innou strategii je zvládnout. Pro potencionálního investora je tento p�ístup zárukou 

toho, že si je podnikatel takových rizik v�dom a je p�ipraven jim v p�ípad� nutnosti 

�elit. 

Finan�ní plán 

Finan�ní plán ur�uje objemy investic, který nový podnik pot�ebuje a ukazuje jak je 

podnikatelský plán ekonomicky reálný. 

P�ílohy 

Za p�ílohu m�žeme považovat korespondenci se zákazníky, dodavateli, informace 

z primárního výzkumu, atd. (9)



2.8 Analýza obecného prost

2.8.1 Porter�v model konkuren

Porter�v model vychází z p

odv�tví na ur�itém trhu je p

vyjednávací síla zákazník

konkurent�, hrozba substitut

je tím v�tší, �ím je siln�jší daný rozhodující faktor.

Porterova analýza m�že být užite

• umožní rozší�it analýzu o odhady hrozby komplement

z hlediska vývoje v

• umožní objektivizovat odhady hrozby substitut

koeficient� k�ížov

Porter�v model primárn�

Nicmén� musíme po�ítat s tím, že trhy jsou natolik 

na základ� tohoto modelu budou obsahovat zna

horizontu.(8)  
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Analýza obecného prost�edí

v model konkuren�ního prost�edí

vychází z p�edpokladu, že strategická pozice firmy p

itém trhu je p�edevším ur�ována p�ti základními fak

vyjednávací síla zákazník�, vyjednávací síla dodavatel�, hrozba vstupu 

, hrozba substitut� a rivalita firem p�sobících na daném trhu.

jší daný rozhodující faktor.

�že být užite�ná zejména z t�chto d�vodu: 

�it analýzu o odhady hrozby komplement�, komplementy jsou 

hlediska vývoje v odv�tví �astokrát d�ležit�jší než substituty

možní objektivizovat odhady hrozby substitut�/ komplement

�ížov�-cenové pružnosti (17) 

� slouží k ur�ení atraktivnosti a tím i k ziskovosti cílového trh

ítat s tím, že trhy jsou natolik dynamické, že záv

tohoto modelu budou obsahovat zna�nou míru nejistoty a to i v krátkodobém

Obrázek 1: Schéma Porterova modelu 

firmy p�sobící v ur�itém 

faktory. T�mi jsou 

, hrozba vstupu nových 

sobících na daném trhu. Každá z p�ti sil 

�, komplementy jsou 

jší než substituty

/ komplement� podle hodnot 

ení atraktivnosti a tím i k ziskovosti cílového trhu.

dynamické, že záv�ry, které u�iníme 

nou míru nejistoty a to i v krátkodobém



21 

2.8.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je nej�ast�ji používaným nástrojem analýzy. Jedná se o souhrnné 

vyhodnocení �initel�, kte�í ovliv�ují zkoumaný objekt. Touto metodou zvažujeme 

vnit�ní a vn�jší faktory spole�nosti. S její pomocí je možno identifikovat silné a slabé 

stránky, p�íležitosti a hrozby spojené s ur�itým projektem, typem podnikání, opat�ením, 

politikou apod. Analýza slouží zejména ke komplexnímu vyhodnocení fungování firmy, 

nalezení možných problém� nebo nalezení nových možností r�stu. (15) 

Analýza SWOT je pro tv�rce strategických plán� užite�ná v mnoha sm�rech: 

� Poskytuje manažer�m logický rámec pro hodnocení sou�asné a budoucí pozice 

jejich organizace. 

� Z tohoto hodnocení mohou manaže�i usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodn�jší. 

� M�že být provád�na periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým �innostem. 

� Vede ke zlepšené výkonnosti organizace.(4) 

S - silné stránky W - slabé stránky 

O - p�íležitosti strategie SO strategie WO 

T - hrozby strategie ST strategie WT 

Obrázek 2: Schéma SWOT analýzy 

Legenda ke schématu SWOT analýzy: 

SO – využít silné stránky na získání výhody     

WO – p�ekonat slabiny využitím p�íležitostí 

ST – využít silné stránky na �elení hrozbám       

WT – minimalizovat náklady a �elit hrozbám 
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2.8.3 SLEPT analýza 

Tato analýza bývá ozna�ována jako prost�edek pro rozebírání zm�n okolí. Analýza 

p�edstavuje komplexní pohled na prost�edí státu, regionu �i kraje, které je nestabilní a 

m�ní se.  Umož�uje vyhodnotit p�ípadné dopady zm�n na projekt, které pocházejí z 

ur�itých oblastí podle sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických faktor�. (5) (7) 

Sociální oblast 

Tato �ást se v�nuje demografické charakteristice, jako je velikost a v�ková struktura 

populace, geografické rozložení, dostupnost pracovní síly, životní úrove� a životní styl 

obyvatelstva apod. 

Legislativní oblast 

Zákonná omezení se dotýkají každé firmy prost�ednictvím da�ových zákon�, 

obchodním právem, cenové politiky, regulace exportu a importu, ochrany životního 

prost�edí apod. Pat�í sem i funk�nost soudu, vymahatelnost práva, výše minimální 

mzdy, státem stanovené náhrady mezd apod. 

Ekonomická oblast 

Ekonomické prost�edí je ur�ováno hospodá�skou situací státu. Základní hodnocení 

makroekonomické situace je míra inflace, úroková míra, p�ístup k finan�ním zdroj�m, 

výše a vývoj da�ových sazeb, cla, devizové kurzy apod. 

Politická oblast 

Tato �ást zahrnuje zejména hodnocení politické stability, která politická strana je u 

moci, hodnocení externích vztah� jako je regionální nestabilita nebo zahrani�ní 

konflikty. Také �lenství v EU a kurz m�ny významn� ovliv�uje �innosti podnik�. 

Technologická oblast 

Oblast zahrnuje podporu vlády v oblasti výzkumu, vynález� a objev�, rychlost realizace 

nových technologií, rychlost zastarání t�chto technologií, obecná technologická úrove�. 
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2.9 Marketingový mix 

Marketingový plán je jakýmsi strategickým plánem podniku. Dává nám p�edstavu o 

tom, jakými zp�soby se chce podnik prosadit na trhu proti konkurenci. 

Marketingový mix tedy v sob� zahrnuje vše, �ím firma m�že poptávku po svých 

produktech ovliv�ovat. Nej�ast�ji se hovo�í o �ty�ech nejd�ležit�jších faktorech (4P):  

Výrobek („Product“) - 1. P   

Ozna�uje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, design, obal, 

image výrobce, zna�ku, záruky a další faktory, které z pohledu spot�ebitele rozhodují o 

tom, jak produkt uspokojí jeho o�ekávání.  

Cena („Price“) - 2. P 

Cena je hodnota vyjád�ená v pen�zích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje ale také i 

slevy, náhrady, platební a úv�rové podmínky. 

Distribuce („Place“) - 3. P 

Místo, které uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, v�etn� distribu�ních cest, 

dostupnosti distribu�ní sít�, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

Propagace („Promotion“) - 4. P 

Tento faktor nám �íká, jak se spot�ebitelé o produktu dozví. Jedná se o reklamu, 

podporu prodeje, public relations, osobní prodej a p�ímý marketing. 

Marketingový mix je tedy tvo�en souhrnem všech nástroj�, které vyjad�ují vztah 

podniku k jeho vn�jšímu okolí, tzn. k zákazník�m, dodavatel�m, distribu�ním a 

dopravním organizacím, zprost�edkovatel�m, médiím apod. Ú�inný marketingový mix 

vhodn� kombinuje všechny prom�nné tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální 

hodnota a spln�ny firemní marketingové cíle. (7) (2) 
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3 Analytická �ást 

V dnešní dob� si lze jen t�žko p�edstavit každodenní život bez poradenských služeb. Za 

poslední léta se po�et da�ových poradc� v 	eské republice stabilizoval. Koncem roku 

2008 u nás p�sobilo p�es 4.000 da�ových poradc�. Nejv�tší rozmach profese byl kolem 

poloviny 90. let, kdy se poradenské služby teprve formovaly. D�vodem relativn�

nízkého nár�stu �lenské základny je fakt, že trh je pom�rn� vyrovnaný a výrazn�

nep�evyšuje poptávka po službách da�ových poradc� jejich nabídku. V pr�m�ru roste 

po�et da�ových poradc� každoro�n� p�ibližn� o stovku. V celosv�tovém m��ítku, avšak

poptávka po zkušených, nezávislých da�ových poradcích, kte�í by nebyli zatíženi 

žádnými konflikty, neustále rapidn� roste. 

3.1 Vymezení trhu 

Se sou�asným rozvojem v�dy a techniky, elektroniky a informatiky a s tím spojenou 

zvýšenou poptávkou po spot�ebních statcích dochází ve v�tšin� vysp�lých zemí k 

rozvoji podnikání v terciální sfé�e. Celkové procento lidí zam�stnaných ve službách se 

neustále zvyšuje, a tak je možno �íci, že atraktivita podnikání ve službách ješt� dále 

poroste. 

Rozhodnutí o umíst�ní navrhovaného podniku do Zlínského kraje, respektive 

Uherského Brodu, vycházelo zejména z p�evyšující poptávky po službách da�ového a 

ú�etního charakteru nad jejich nabídkou. Pro p�ehlednost je zde vypracováno 

podnikatelské prost�edí a strukturu subjekt� p�sobících v Uherském Brod�. Možné 

�len�ní trhu je dle právní formy subjekt� nebo zam��ení �innosti jejich podnikání. 



3.1.1.1 Podle právní formy

V této �ásti jsme se zam

Brod� dle jejich právní formy. Zdrojem dat, z

jednotlivých graf� je administrativní registr ekonomických subjekt

Graf 1: Po�et ekonomických subjekt

Graf 2: Po�et ekonomických subjekt

Legenda ke graf�m �. 1 

A   Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obc

rejst�íku 

B   Samostatn� hospoda

C   Ve�ejná obchodní spole

�
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��

��

��
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e právní formy

ásti jsme se zam��ili na analýzu po�tu podnikatelských objekt

 dle jejich právní formy. Zdrojem dat, z kterých jsme vycházeli p

administrativní registr ekonomických subjekt�.

�et ekonomických subjekt� dle právní formy k 31. 12. 2008

�et ekonomických subjekt� dle právní formy k 31. 12. 2008

1 a 2

podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obc

 hospoda�ící rolník nezapsaný v obchodním rejst�íku

ejná obchodní spole�nost   

� �  � � � � �

��

� �

��

�

��

�

��

� �

����

���

tu podnikatelských objekt� v Uherském 

kterých jsme vycházeli p�i zpracování 

31. 12. 2008

31. 12. 2008

podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním 

ící rolník nezapsaný v obchodním rejst�íku

� �

��

��
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D   Spole�nost komanditní    

E   Nadace    

F   Akciová spole�nost 

G  Obecn� prosp�šná spole�nost   

H  Spole�enství vlastník� jednotek   

I   Družstvo   

J   P�ísp�vková organizace   

K   Zahrani�ní osoba  

L   Sdružení (svaz, spolek, spole�nost, klub aj.) 

M   Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 

rejst�íku   

N   Spole�nost s ru�ením omezeným   

Zdroj: RES, vlastní zpracování

Celkový po�et ekonomických subjekt� p�sobících v Uherském Brod� je 3710. Z 

analýzy struktury jednotlivých podnikatelských subjekt� je patrné, že nejv�tší podíl 

pat�í fyzickým osobám, které podnikají na základ� živnostenského oprávn�ní a nejsou 

zapsány v obchodním rejst�íku, a spole�nostem s ru�ením omezeným. Tyto dv�

nejpo�etn�jší skupiny budou s nejv�tší pravd�podobností naši cíloví zákazníci, které se 

budeme snažit oslovit. Každá osoba, a� už fyzická �i právnická, která dosahuje ur�itých 

p�íjm�, musí podávat da�ové p�iznání na p�íslušném finan�ním ú�ad�. Naše spole�nost 

by tak daným subjekt�m pomohla ušet�it �as a bez rizika minimalizovat da�ové zatížení 

tak, aby zbylo dostatek volných prost�edk� t�eba i pro další rozvoj spole�nosti. 

Zákazníci o�ekávají p�esnou a odpovídající práci za p�ijatelnou cenu.  

3.1.1.2 Podle p�evažující �innosti 

V 	eské republice více než 42 procent nov� registrovaných spole�ností podniká v oboru 

nemovitostí. Další tém�� dv� p�tiny nových spole�ností p�sobí ve velkoobchodu, 

maloobchodu a stavebnictví. Pro p�ehlednost, jaká je sou�asná situace regionu Uherský 

Brod, nám poslouží grafické znázorn�ní jednotlivých �inností. 



Graf 3 : Po�et podnikatelských subjekt

Legenda ke grafu �. 3

A Zem�d�lství, lesnictví, rybolov

B Pr�mysl 

C Stavebnictví  

D Doprava a spoje 

E Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot

F Ostatní obchodní služby 

G Ve�ejná správa, obrana, povinné sociální pojišt

H Školství a zdravotnictví 

I Ostatní ve�ejné, sociální a osobní služby 

Zdroj: �SÚ, vlastní zpracování

Na uherskobrodsku je nejvíce p

vozidel a spot�ebního zboží a pohostinství. Vysoký podíl má i pr

obchodní služby, které se pohybují okolo po

p�íznivé, nebo� našich služeb m

Za zákazníka by m�l podnikatel považovat nejen sou

ale i potenciální nakupující, kte

vhodné i ty, kte�í výrobek
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et podnikatelských subjekt� dle p�evažující �innosti k

lství, lesnictví, rybolov

Doprava a spoje 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot�ebního zboží a pohostinství 

Ostatní obchodní služby 

ejná správa, obrana, povinné sociální pojišt�ní

Školství a zdravotnictví 

ejné, sociální a osobní služby 

acování

Na uherskobrodsku je nejvíce p�evažující �innost obchodu, prodeje a oprav motorových 

ebního zboží a pohostinství. Vysoký podíl má i pr

obchodní služby, které se pohybují okolo po�tu 750 objekt�. Pro poradenství je to 

 našich služeb m�že využívat tak�ka každý.  

�l podnikatel považovat nejen sou�asné spot�ebitele jeho výrobku, 

ale i potenciální nakupující, kte�í zatím odebírají produkty od konkurence. 

í výrobek nyní nevyužívají, ale v budoucnu by ho mohli pot

� � � � � �
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���

���
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innosti k 31. 12. 2008 

ebního zboží a pohostinství 

innost obchodu, prodeje a oprav motorových 

ebního zboží a pohostinství. Vysoký podíl má i pr�mysl a ostatní 

. Pro poradenství je to 

�ebitele jeho výrobku, 

í zatím odebírají produkty od konkurence. Zahrnout je 

nyní nevyužívají, ale v budoucnu by ho mohli pot�ebovat.
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3.2 SLEPT analýza 

Tato analýza zahrnuje vlivy a okolnosti, které vznikají mimo podnik, a tudíž je podnik 

nemá možnost ovlivnit. Hlavním rozhodujícím faktorem je skute�nost, jak se podnik 

t�mto vliv�m p�izp�sobí a jak na n� bude reagovat. 

3.2.1 S – Sociální oblast 

Mezi nejd�ležit�jší faktory, které budou ovliv�ovat mou oblast podnikání, pat�í zejména 

vývojová tendence životní úrovn� obyvatelstva, preference jejich volného �asu, dále 

pak po�et obyvatel a výše pr�m�rné mzdy. 

3.2.1.1 Životní úrove�

Životní úrove� spole�nosti 	eské republiky se v posledních letech stále zvyšuje a tím 

roste i náro�nost zákazníka. Služby zajiš�ují nejen základní pot�eby lidí, ale také 

p�ispívají ke zvyšování jejich životní úrovn� a k bohatším možnostem využití volného 

�asu. Lidé v�nují mnohem více pozornosti kvalit� a jedine�nosti jimi nakupovaných 

služeb. Tento terciální sektor tvo�í nejvýznamn�jší nevýrobní složku národního 

hospodá�ství. M�žeme zaregistrovat r�st agregátní poptávky po službách, kterou se 

pochopiteln� každá spole�nost snaží uspokojit. Také pomocí r�znorodých p�j�ek se 

zvyšuje životní úrove� �eského obyvatelstva. Spojené státy americké se nyní potýkají 

s finan�ní krizí, kterou má za následek práv� velká d�v��ivost bank p�j�ovat lidem 

peníze. I v 	eské republice stále více obyvatel žije na dluh a p�edpovídá se stav, že 

mnoho lidí nebude moci své p�j�ky splácet. 



3.2.1.2 Pr�m�rná mzda

Reálné platy obyvatel neustále rostou, lidé hodn

auta, apod. Ve Zlínském kraji vzrostly 

mzda se dostala na hodnotu 20 

odstupného propušt�ným zam

V celorepublikovém poro

�inila pr�m�rná hrubá m

p�edstavuje meziro�ní zvýšení o 8,5 procenta

Graf 

Toto grafické znázorn�ní 

mzdy ve Zlínském kraji stále nízké a zdaleka nedosa

nap�íklad v Praze, kde se sou

Graf 5: Výše pr�m�
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rná mzda

Reálné platy obyvatel neustále rostou, lidé hodn� nakupují, po�izují si nové bydlení, 

Ve Zlínském kraji vzrostly mzdy za rok 2008 o 8,6 procenta,

mzda se dostala na hodnotu 20 401 K�.  Nár�st mezd hodn� ovlivnilo vyplácení 

�ným zam�stnanc�m r�zných firem.  

V celorepublikovém porovnání jsou mzdy na Zlínsku až deváté nejvyšší. V ro

rná hrubá m�sí�ní nominální mzda v 	eské republice 23 

ní zvýšení o 8,5 procenta. 

Graf 4: Srovnání pr�m�rné ro�ní mzdy [v K�] 

�ní nám ukazuje, že v celorepublikovém srovnání jsou pr

mzdy ve Zlínském kraji stále nízké a zdaleka nedosahují takových hodnot, jako t

Praze, kde se sou�asná pr�m�rné platy pohybují kolem �ástky 28.868,

�m�rné mzdy za jednotlivé kvartály roku 2008 v

�� ����� !" #$%
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izují si nové bydlení, 

mzdy za rok 2008 o 8,6 procenta, pr�m�rná 

� ovlivnilo vyplácení 

vnání jsou mzdy na Zlínsku až deváté nejvyšší. V roce 2008 

eské republice 23 542 K�, což 

celorepublikovém srovnání jsou pr�m�rné 

hují takových hodnot, jako t�eba 

kolem �ástky 28.868,- K�.  

y za jednotlivé kvartály roku 2008 v 	R [v K�] 

�����
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Výše mzdy v jednotlivých kvartálech roku 2008 rostla. Avšak �eská ekonomika se nyní 

nachází v recesi, což znamená, že m�žeme v nejbližších období o�ekávat celkový 

pokles pr�m�rných mezd. 

3.2.1.3 Po�et obyvatel 

	eská republika m�la k 31. prosinci 2008 celkem 10 467 542 obyvatel.  M�sto Uherský 

Brod m�lo ke dni 29. února 2008 p�ibližn� 17 801 obyvatel. Jednotlivé po�ty obyvatel 

ve Zlínském kraji jsou znázorn�ny v tabulce �íslo 1.     

Kraj, okresy celkem muži ženy 

Zlínský kraj 590 780 288 136 302 644 

Krom��íž 107 789 52 451 55 338 
Uherské Hradišt� 144 242 70 483 73 759 
Vsetín 145 761 71 411 74 350 
Zlín 192 988 93 791 99 197 

Tabulka 1: Stav obyvatel ve Zlínském kraji k 31. 12. 2007 

3.2.2 L – Legislativní oblast 

Da�ový systém je dalším problémem 	eské republiky. Je velmi složitý a nep�ehledný. 

Zákonodárci mají snahu zákony upravovat pat�i�nými novelami, ale tomu p�íliš 

nenahrává ani sou�asná politická situace. Sesazení vlády v období p�edsednictví 

Evropské unii, nebyl zrovna poda�ený tah �eských politik�. Každá zm�na vlády, zvláš�

v tomto nep�íliš stabilním období, je ur�itým negativním aspektem, který má vliv na 

další legislativní úpravy. 

Pro naši spole�nost je velmi d�ležité sledovat neustálé zm�ny zákoník� v oblasti daní a 

poplatk�, abychom mohli v�as informovat a doporu�ovat vhodné postupy stanovení 

základu dan�, výpo�et mezd apod. svým zákazník�m.  
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Pro da�ové specialisty je klí�ové orientovat se v sou�asných sazbách všech možných 

daní. Mezi nejd�ležit�jší pat�í sazba dan� z p�íjm� právnických osob, která je 

v sou�asné dob� 20 % a tato sazba by m�la v budoucnu klesat, a to s ú�inností od 1. 1. 

2010 až na 19 %. Sazba dan� z p�íjm� fyzických osob m�la být v roce 2009 dle 

p�vodního plánu snížena na 12,5 %, avšak k tomuto slibovanému kroku nedošlo a pro 

rok 2009 z�stává sazba dan� na 15 %.  

Máme dvojí sazbu dan� z p�idané hodnoty, a to základní 19% a sníženou 9%. Celkové 

snižování da�ové zát�že by m�lo podnítit rozvoj a prosperitu firem.  

V zákon� �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví nedošlo od roku 2005 k žádným výrazným 

zm�nám. Ten rok se pouze zm�nil § 1 odst. 2 písm. e), na jehož základ� ostatní fyzické 

osoby, které jsou podnikateli, povinn� vedou ú�etnictví (podvojnými zápisy), pokud 

jejich obrat v rámci jejich podnikatelské �innosti p�esáhl za bezprost�edn� p�edcházející 

kalendá�ní rok �ástku 15 mil. K�, a to od prvního dne kalendá�ního roku. Doposud byla 

v zákon� tato hranice stanovena na 6 mil. K�.  

P�edpisy vztahující se k podnikání:  

� zákon �. 513/1991 Sb. obchodní zákoník  

� zákon �. 40/1964 Sb. ob�anský zákoník 

� zákon �. 262/2006 Sb. zákoník práce 

� zákon �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�

� zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty 

� zákon �. 16/1993 Sb., o dani silni�ní 

� zákon �. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí  

� zákon �. 357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu 

nemovitostí 

� zákon �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�

� zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví 

� zákon �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

� zákon �. 353/2003 Sb., o spot�ebních daních 

� a další 
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3.2.3 E – Ekonomická oblast 

Ekonomika 	eské republiky se, stejn� jako v mnohých evropských zemí, nachází ve 

fázi recese, tedy p�esunu ekonomiky do záporných �ísel. V tržních ekonomikách 

naprosto b�žná a p�edevším nutná záležitost. Po období dlouhého hospodá�ského r�stu 

za�íná tzv. „ozdravný“ proces a návrat k realismu. V makroekonomii je tato etapa 

definována jako pokles reálného hrubého domácího produktu po dv� nebo více 

následující �tvrtletí v roce. P�íchodem recese klesají celkové ekonomické aktivity, jako 

jsou zam�stnanost, investice a zisky spole�ností. V d�sledku hospodá�ské krize se 

omezuje také poptávka lidí po službách. Lidé za�ínají šet�it, nakupují jen nutné pot�eby, 

zbyte�n� neutrácí své peníze a z toho d�vodu jsou obchodníci nuceni neustále snižovat 

ceny zboží, tak, aby nem�li jejich nadbytek na skladech a prodejnách. To znamená, že 

dochází k poklesu inflace. Zvyšuje se nezam�stnanost a je také zaznamenáván nízký 

r�st nominální mzdy. Dobré vyhlídky nemá ani zahrani�ní obchod. Pokud se vývoz 

v d�sledku snížené poptávky v zemích Evropské unie zpomalí nebo zamrzne, �eká 

	esko propoušt�ní a navíc i stagnace r�stu mezd.  

Vyhlídky �eské ekonomiky se výrazn� zhoršují. V tabulce níže uvádím predikci 

chování jednotlivých ukazatel� na p�íští rok. 

2009 2010 

HDP � �
Inflace � �
Sazby  � �
Kurz �� �
Deficit rozpo�tu � �
Nezam�stnanost � �
Mzdy � �

Tabulka 2: Predikce chování jednotlivých ukazatel�

Z toho vyplývá, že na obzoru stále z�stává recese ekonomiky, nižší inflace a nižší 

sazby, vysoká fluktuace kurzu koruny, zvýšená volatilita cen surovin, slabý p�íliv 

investic, další zvýšení nezam�stnanosti, omezení nár�stu mezd, vyšší deficity rozpo�t�. 



3.2.3.1 Nezam�stnanost

Dle nejnov�jší statistiky Ministerstva práce a sociálních v

ve Zlínském kraji dosáhla na konci

bylo 8 %.  Celkový po�

konci února bylo 25 205 uchaze

místo tak p�ipadá 10,2 uchaze

okresech Zlínského kraje. 

Únorová míra nezam�stnanosti v 

p�edstavuje asi 428 848 osob. Je to tedy

m�síce. Ve srovnání se stejným obd

zam�stnání vyšší o 73 815.

Nezam�stnanost v b�eznu 2009 stoupla

p�ibrzdilo. Její sou�asná úrove

od února 2007. V rámci z

Graf 6: Porovnání míry nezam

3.2.3.2 Hrubý domácí produkt

HDP je celková pen�žní hodnota statk

jeden kalendá�ní rok) na ur

ur�ování výkonnosti ekonomiky stát

�&

�&

�&

�&

33 

stnanost

jší statistiky Ministerstva práce a sociálních v�cí 	R míra nezam

ve Zlínském kraji dosáhla na konci ledna roku 2009 p�ibližn� 7,2 % a v

Celkový po�et uchaze�� o zam�stnání evidovaných na ú

25 205 uchaze�� o práci. V sou�asné dob� na jed

ipadá 10,2 uchaze�� o zam�stnání. Nezam�stnanost vzrostla ve všech 

okresech Zlínského kraje. 

�stnanosti v 	eské republice vzrostla na 7,4 p

edstavuje asi 428 848 osob. Je to tedy o 30 787 osob více než ke konci p

síce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je celkový po

815.

�eznu 2009 stoupla na 7,7 % a tempo jejího r

�asná úrove� je po�tem 448,9 tisíc uchaze�� o za

. V rámci zemí Evropské unie se jedná o 3. nejnižší nezam

: Porovnání míry nezam�stnanosti v 	R a Zlínském kraji za únor 2009

Hrubý domácí produkt

�žní hodnota statk� a služeb vytvo�ená za dané období (obvykle 

ní rok) na ur�itém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá 

ování výkonnosti ekonomiky stát�.
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íra nezam�stnanosti 

 7,2 % a v únoru už to 

stnání evidovaných na ú�adech práce na 

a jedno volné pracovní 

stnanost vzrostla ve všech 

eské republice vzrostla na 7,4 procenta, což 

o 30 787 osob více než ke konci p�edchozího 

obím roku 2008 je celkový po�et uchaze�� o 

tempo jejího r�stu se mírn�

 o zam�stnání nejvyšší 

emí Evropské unie se jedná o 3. nejnižší nezam�stnanost.

za únor 2009 [v %] 

ená za dané období (obvykle 

t). Tento ukazatel se používá pro 
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V úhrnu za celý rok 2008 hrubý domácí produkt vzrostl ve srovnání s rokem 2007 

reáln� o 3,5 %. Avšak došlo k výraznému meziro�nímu zpomalení r�stu a poklesu 

reálného HDP v posledním lo�ském �tvrtletí. Globální finan�ní krize sice 	eskou 

republiku v zásad� nezasáhla, vyvolala však v celosv�tovém m��ítku nezanedbatelný 

pokles poptávky po zboží a službách. Pro výrazn� exportn� orientovanou �eskou 

ekonomiku z toho vyplývají podstatné odbytové potíže, umocn�né navíc opatrn�jším 

p�ístupem komer�ních bank k poskytování úv�rových produkt� podnikatelské sfé�e i 

obyvatelstvu. Do výše p�idané hodnoty se také výrazn� pozitivn� promítlo p�edjímání 

dopad� zákon� platných od ledna 2008. (Zejména zavedení poplatk� ve zdravotnictví, 

zvýšení dan� z p�idané hodnoty z 5 % na 9 % a r�st spot�ební dan� u tabákových 

výrobk�.)  

( $)$*+�" �, " -+".!/0"

�+)0#,1��"#2�*"#+3��45,"��6"
��� ������

�� ����

Tabulka 3: Prognóza HDP za jednotlivá období 

Graf 7: Budoucí vývoj HDP [v %] 

V�jí�ový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonn� o�išt�ného r�stu HDP. 

Nejtmavší pásmo kolem st�edu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

pravd�podobností. Rozši�ující se pásma zobrazují postupn� vývoj s pravd�podobností 

50 %, 70 % a 90 %. 
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3.2.4 P – Politická oblast 

Dvacet let po pádu totalitního režimu není v zemi politik nebo politi�ka, jimž by v��ila 

více než polovina lidí. Lidé jsou politikou doslova znechuceni.  

	eská politická scéna je v sou�asné dob� velmi nestabilní. V b�eznu roku 2009 došlo k 

sesazení doposud vládnoucího trojkoali�ního kabinetu Mirka Topolánka. 	eská 

republika je tento rok p�edsednickou zemí Evropské unie a pád vlády p�íliš nep�isp�l 

k d�v��e a vylepšení pov�sti 	eské republiky. 	esko povede sedmadvacítku do konce 

�ervna roku 2009. P�edsednictví na dalšího p�l roku pak p�edá Švédsku. 

Prezident Václav Klaus již jmenoval nového premiéra tzv. ú�ednické vlády, je jím 

statistik Jan Fischer. Cílem Fischerovy vlády je vedení sedmadvacítky úsp�šn� dokon�it 

a p�ipravit v 	R protikrizová opat�ení i rozpo�et na p�íští rok. 	eská politická situace si 

také vyžádala p�ed�asné volby, které se budou konat v �íjnu roku 2009. 

Dalším spor v politice vznikl díky Lisabonské smlouv�, která nedávno prošla Senátem. 

K završení ratifikace v 	esku schází už jen podpis prezidenta. Václav Klaus oznámil, že 

po�ká na rozhodnutí Ústavního soudu, kam se chce se stížností obrátit skupina senátor�. 

Na výsledek jednání Senátu �ekala celá Evropská unie, �eské ne by totiž smlouvu 

mohlo vážn� ohrozit. 

3.2.5 T – Technická a technologická oblast 

Požadavky na techniku a technologie se neustále zvyšují. Vývoj nových technologií v 

sou�asné dob� probíhá ve velmi vysokém tempu. Podniky musí neustále obnovovat své 

vybavení, programy a postupy, aby usp�ly v konkuren�ním boji a mohly vyhov�t stále 

náro�n�jším požadavk�m trhu.  

Rostou požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu, která musí neustále rozši�ovat své 

znalosti a prohlubovat již získané v�domosti. Standardním požadavkem na uchaze�e o 

zam�stnání se stala schopnost užívání informa�ních technologií, což handicapovalo 

mnoho p�evážn� starších lidí. Modernizace jsou klí�em k úsp�chu a nap�íklad kvalitní 

internetové stránky by v dnešní dob� m�ly být samoz�ejmostí. 
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Technologické zm�ny p�íliš naše podnikání neohrozí, nebo� na n� nejsme p�ímo vázaní. 

Nákup n�kterých technologií, a� už se jedná o software, informa�ní systém 

�i hardwarové vybavení, nebývá zrovna levnou záležitostí a m�lo by naší firm� sloužit 

na delší �asové období a být p�ipraveno na její rozvoj. 

3.3 Porter�v model konkuren�ního prost�edí 

P�ed vstupem do podnikání �i na nový trh je nutné zmapovat všechny d�ležité aspekty, 

které se �innosti týkají. Nutné je proto analyzovat zákazníky, konkurenci, dodavatele i 

vlastní nabídku. 

3.3.1 Vyjednávající síla odb�ratel�

Pro spole�nost není klí�ové si získat klientelu u v�tších spole�ností a být tak závislá na 

jejich platbách. V p�ípad� nesolventnosti t�chto spole�ností by totiž byla ohrožena i 

existence našeho podniku. Ale naší prioritní strategií není jen získání více menších a 

st�edních firem, ale také oslovení klient� z �ad fyzických osob - podnikatel�. Výb�rem 

takového širokého spektra zákazník� nás neohrozí v p�ípad� ztráty jednoho z nich. Síla 

odb�ratel� je tedy malá z d�vodu více subjekt� na trhu. 

3.3.2 Vyjednávající síla dodavatel�

Protože jsme spole�nost zam��ená na terciální sféru (faktor služeb), žádní p�ímí 

dodavatelé nejsou. 

Naše podnikatelská �innost se neobejde bez dodavatel� zejména v úvodní fázi života 

podniku, kdy bude pot�eba nakoupit vybavení kancelá�e. Na �eském trhu p�sobí zna�né 

množství dodavatel�, takže není problém realizovat jednu dodávku od jednoho 

dodavatele a druhou od jiného. Z toho plyne, že vyjednávací síla dodavatel� je 

zanedbatelná. 
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Rozhodovat se o p�ípadných dodavatelích se proto budeme nejen z nákladového 

hlediska, ale i z hlediska spolehlivosti, dodacích podmínek, náro�nosti uzavírání 

zakázek a flexibility. Stabiln� vybudovaný vztah m�že podniku po �ase p�inést i 

výhodné balí�ky.

Lehká elektronika, jako jsou mobilní telefony a p�íslušenství k pevné lince, bude 

zajišt�na u firmy KS – mobil. Paušál bude vybrán dle skute�né pot�eby a nabídky 

služeb. Po�íta�e a s nimi spojené komponenty budou po�izovány od firmy Panoptikum, 

a.s. v Uherském Brod�. Ostatní elektroniku (tiskárny, fax, skartovací za�ízení apod.) si 

firma zajistí prost�ednictvím on-line obchodu, a to z toho d�vodu, aby mohla ceny 

t�chto nákladn�jší za�ízení lépe porovnat a vybrat ty nejvýhodn�jší. 

Internetové p�ipojení zajistí GTS Novera ve spolupráci se spole�ností Extra NET, pro 

rychlejší p�ipojení využijeme vlastní WiFi zónu. Spole�nost také zakoupí licence na 

užívání komplexního ú�etního softwaru Stormware POHODA, pop�ípad� vyzkouší 

nový ú�etní a eviden�ní systém EKONOM.  Ú�etní a da�ovou literaturu zajistí 

spole�nost Formát, a.s. Kancelá�ské pot�eby si firma bude obstarávat dle pot�eby 

v místním papírnictví nebo pomocí internetového obchodu. Nákladn�jší pot�ebné 

vybavení jako je nábytek do kancelá�e se obstará u okolních prodejc�, pop�ípad� se 

nechá vyhotovit v místním truhlá�ství. 

P�i vstupu na trh z hlediska výb�ru dodavatel� budou podstatná hlavn� kritéria kvality 

služeb a dobrá komunikace. 
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3.3.3 Rivalita firem p�sobící na trhu 

Znát svou konkurenci nám umožní lépe odhalovat své p�íležitosti a alespo� �áste�n�

eliminovat rizika podnikání. M�li bychom proto sledovat ostatní firmy a v p�ípad�

zavedené inovace se snažit co nejrychleji p�izp�sobit i svou nabídku služeb. 

Konkurence v Uherském Brod� není p�íliš vysoká vzhledem k po�tu obyvatel, kte�í 

v n�m žijí. Pro spole�nost MV – Consulting proto není velkou konkuren�ní hrozbou 

šest stávajících fyzických a právnických osob p�sobící v dané podnikatelské sfé�e. S 

malým po�tem konkurence se snižuje i vyjednávající síla zákazník�. Celkový po�et 

ekonomických subjekt� p�sobících jen v Uherském Brod� je 3710, což by v sou�asnosti 

znamenalo, že na jednu poradenskou kancelá� p�ipadá p�ibližn� 618 klient� a to není 

možné zvládnout. To, co musíme vzít v úvahu je ale také fakt, že ne každý jedinec si 

nechává své ú�etnictví �i da�ové p�iznání zpracovávat externí poradenskou firmou, a 

proto se pr�m�rný po�et klient� o tyto objekty sníží. Ale i v tomto p�ípad�

p�edpokládáme, že množství zákazník� na jednu spole�nost bude vysoké. Naše 

spole�nost by nem�la mít problém se získáním pat�i�ného místa na trhu z pohledu 

nedostatku zákazník� �i silné konkurence. 

Právní forma: s.r.o.

• S-TAXES, s.r.o.   Služby:   - da�ové poradenství, da�ový poradce  

M. Alše 1260         - audity, auditor 

• KEMAR, spol.s r.o.   Služby:   - da�ové poradenství 

Jablo�ová 2355        - vedení da�ové evidence, dan�

• JANÍ	EK UB s.r.o.   Služby:   - vedení, kontrola, zpracování ú�etnictví 

Kaunicova 76         - zapracování da�ového p�iznání 

              - zastupování (FÚ, OSSZ,)      

             - vedení mzdové agendy, personalistika
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Právní forma: podnikatel se živnostenským oprávn�ním 

• PC-Compalt; Ing. Pavel Knotek       Služby:    - auditor, audity 

Široká 141                          - da�ové, da�ový poradce 

• Da�ové poradenství PETR
JOVÁ       Služby:    - mzdová evidence, mzdy 

U Koupelek 1504             - vedení a zpracování ú�etnictví 

              - zpracování da�ového p�iznání 

              - da�ová evidence 

  

• Da�ový poradce Iveta Bed�ichová Služby: - da�ové poradenství 

Neradice 2324  - vedení, zpracování ú�etnictví 

    

3.3.4 Hrozba vstupu nových konkurent�

Hrozba vstupu nových konkurent� podobných zam��ením naší firm� je silná, protože se 

jedná o perspektivní odv�tví a p�ibývá lidí majících pot�ebné znalosti. Jsou zde nízké 

bariéry vstupu do odv�tví. Podnikání v této oblasti služeb není finan�n� náro�né, neplatí 

zde speciální podmínky a není nutné vlastnit oprávn�ní k výkonu.  

3.3.5 Hrozba substitut�

Služby da�ového a ú�etního charakteru jsou ale prakticky nenahraditelné službami 

z jiných odv�tví. Hrozbou m�že být pouze p�ípadná náhrada služeb poskytovanými 

konkuren�ními firmami. 
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3.4 SWOT analýza 

P�i formulaci analytických poznatk� SWOT analýzy jsem vycházela p�edevším 

z profilu m�sta Uherský Brod. Výsledky analýz, koncentrované do záv�re�né SWOT 

analýzy, jsou využity pro up�esn�ní kritických oblastí, jako základ pro zam��ení celé 

rozvojové strategie m�sta a jako základ pro formulaci strategických cíl� a rozvojových 

priorit, opat�ení a aktivit. 

Silné stránky 

� Individuální p�ístup ke klient�m 

� Vysoce flexibilní firma s širokou škálou poskytovaných služeb 

� Perspektivní obor podnikání 

� Kvalifikace a zkušenosti zam�stnanc�

� Nízké ceny služeb 

� Provozovna je situována v atraktivní lokalit� v samotném centru m�sta 

Slabé stránky 

� Za�ínající podnikatelský subjekt a s tím související problematika prosazení se na 

trhu a malé podv�domí u potencionálních klient�

� Malá propagace spole�nosti 

� Mén� pen�žních prost�edk� v úvodní fázi podniku 

P�íležitosti 

� Rozší�ení o další možné služby – reakce na novodobé požadavky klient�

� P�i p�íznivém vývoji podniku, expanze do celého regionu 

� Zvyšující se zájem o da�ové a ú�etní specialisty 
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� Využití nových technologií (software, informa�ní systém)  

� Znalost lidí v menším m�st�

� Ned�v�ra v dosavadní konkurenci 

� Možnost stanovení nízkých cen  

� Z d�vod� ekonomické krize nár�st zájmu o poradenské služby 

Hrozby 

� Vládní politika (zejména p�ípadné zavedení jednotné sazby dan�) 

� Ne�ekaný vstup velké konkuren�ní spole�nosti  

� Nedostatek kvalifikovaných potencionálních zam�stnanc�

� Možnost �asového nedostatku z d�vodu velkého zájmu o službu 

� Hrozící úpadek drobných podnikatel�

� Ned�v�ra v za�ínající spole�nost, a s tím spojená nedostate�ná poptávka po 

nabízených službách 

Jako nov� pronikající spole�nost na cílový trh se snažíme podporovat své silné stránky a 

využívat p�íležitostí. Na silné stránky se zam��íme hlavn� z pohledu zákazníka. Klí�ový 

pro nás bude individuální p�ístup ke klient�m, který �asto chybí u velkých spole�ností, 

tudíž se m�že stát významnou konkuren�ní výhodou. Naše nabídka služeb je komplexní 

a pokrývá veškerou možnou pot�ebu klienta v této oblasti. Naopak nejv�tší hrozbou je 

pro nás fakt, že jsme za�ínající subjekt a po�áte�ní ned�v�ra v nás m�že zp�sobit 

nedostate�nou poptávku po našich službách. Zna�nou hrozbou pro naši oblast podnikání 

by mohlo být již dlouho vládou navrhované zavedení rovné dan� �i kompletní zm�na 

da�ového systému. Sazby veškerých daní by se sjednotily na ur�ité hodnot�, která by se 

použila jak na da� z p�íjm�, tak na da� z nemovitosti �i da� silni�ní. Pokud by se také 

zrušila veškerá osvobození od dan� nebo jakákoliv jiná da�ová zvýhodn�ní, pro osoby 

by se velice zjednodušil výpo�et da�ové povinnosti a pomoc odborník� už by jist�

nepot�ebovaly. 
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4 Návrhová �ást 

V p�edchozích kapitolách jsem se v�novala zejména teoretické a analytické �ásti mé 

práce. Návrhová �ást se bude dále zabývat samotnou realizací podnikatelského plánu 

z�ízení da�ové a ú�etní spole�nosti. Bude zde p�edstavena nov� navrhovaná spole�nost, 

výb�r její právní formy, personalistika, sídlo, p�edm�t podnikání a nabízené služby, 

cenové ohodnocení služeb, o�ekávané náklady a výnosy. 

Naše vize 

Vybudovat pro menší a st�edn� velké podniky úsp�šnou alternativu k nákupu 

poradenských služeb a zabezpe�it tak klientovi komplexní poradenské služby pod 

jednou st�echou tak, aby dosáhl svých podnikatelských cíl� a byl spokojen. Vytvo�it 

známou a uznávanou známku kvality a image.  

Naše motto 

Nikdo nemá povinnost platit více, než vyžaduje zákon; dan� jsou vynucené poplatky, ne 

dobrovolné p�ísp�vky!

4.1 Zvolení právní formy  

Právní formou podnikání naší spole�nosti byla zvolena spole�nost s ru�ením 

omezeným. K tomuto záv�ru jsme dosp�li prost�ednictvím zhodnocení výhod a 

nevýhod této právní formy podnikání. Spole�níci nebudou mít rovný obchodní podíl, 

Ing. Veronika Burá�ová bude mít, stejn� jako JUDr. Ing. Miroslava Matyášová, podíl 

40%. Zbývajících 20% bude mít JUDr. Ond�ej Bureš. Spole�nost bude mít základní 

kapitál ve výši 400.000,- K�. Pro p�ípad odpov�dnosti da�ového poradenství se firma 

pojistí do výše 500.000,- K�. P�ed založením spole�nosti se sepíše spole�enská smlouva 

formou notá�ského zápisu. Dále se doloží pot�ebné doklady, jako jsou výpis z rejst�íku 

trest�, výpis z katastru nemovitostí budoucího sídla firmy, souhlas majitel� ke z�ízení 

sídla, potvrzení o vkladu ke splacení základního jm�ní, vy�izování živnostenských 

oprávn�ní. Po obdržení živnostenských list� podáváme návrh na zápis spole�nosti do 

Obchodního rejst�íku vedeného Krajským soudem v Brn�.  
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Žádost vypracujeme pomocí elektronického formulá�e. Je také pot�eba zaplatit kolek 

v hodnot� 5.000,- K� a doložit Osv�d�ení o zápisu do seznamu nebo osv�d�ení o 

registraci v seznamu Komory da�ových poradc� 	R. Krajský soud rozhodne o zapsání 

spole�nosti do Obchodního rejst�íku a p�id�lí naší spole�nosti I	O. Dnem zápisu 

vznikne spole�nost s ru�ením omezeným a m�že tak vykonávat podnikatelskou �innost. 

4.1.1 Kone�ný zápis v obchodním rejst�íku 

V ý p i s 
z obchodního rejst�íku, vedeného 

Krajským soudem v Brn�
oddíl C, vložka 21896 

Datum zápisu: ....dle rozhodnutí 

Obchodní firma: MV - Consulting, s.r.o. 

Sídlo: Uherský Brod, Masarykova 23, PS	 68801 

Identifika�ní �íslo:.......bude p�id�leno 

Právní forma: Spole�nost s ru�ením omezeným 

P�edm�t podnikání: 

- poskytování služeb da�ového poradenství ve smyslu zákona �. 523/1992 Sb.,                   

o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� 	R 

          - �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví 

          - právní poradenství 

Statutární orgán: 

jednatel:    Ing. Veronika Burá�ová, r.�. 805109/9348 

Uherský Brod, Moravská 90, 688 01 

                                                           den vzniku funkce: ....dle rozhodnutí 

jednatel:   JUDr. Ing. Miroslava Matyášová, r.�. 816118/4169 

Uherský Brod, Za Humnv 2171, 688 01  

den vzniku funkce: .... dle rozhodnutí 
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jednatel:    JUDr. Ond�ej Bureš, r.�. 781430/2533 

Nivnice, Nová 	tvr� 45, 687 01 

den vzniku funkce: .... dle rozhodnutí 

Zp�sob jednání za spole�nost: 

Každý z jednatel� jedná za spole�nost samostatn�. 

Spole�níci: 

Ing. Veronika Burá�ová, r.�. 805109/9348 

Uherský Brod, Moravská 90, 688 01 

Vklad: 160 000,- K�

Splaceno: 160 000,- K�

Obchodní podíl: 40 % 

JUDr. Ing. Miroslava Matyášová, r.�. 816118/4169 

Uherský Brod, Za Humnv 2171, 688 01  

Vklad: 160 000,- K�

Splaceno: 160 000,- K�

Obchodní podíl: 40 % 

JUDr. Ond�ej Bureš, r.�. 781430/2533 

Nivnice, Nová 	tvr� 45, 687 01 

Vklad: 80 000,- K�

Splaceno: 80 000,- K�

Obchodní podíl: 20 % 

Základní kapitál: 400 000,- K�



45 

4.2 Marketingový mix 

V marketingovém mixu se pokusíme p�iblížit škálu nabízených služeb, jejich ceny, dále 

pak sídlo spole�nosti a pot�ebnou propagaci. 

4.2.1  Sídlo spole�nosti 

Jako sídlo spole�nosti MV - Consulting, s.r.o. bylo vybráno m�sto Uherský Brod, které 

se nachází na jihovýchod� Moravy ve Vizovické vrchovin� ve Zlínském kraji. Hrani�ní 

p�echod se Slovenskou republikou – Starý Hrozenkov, je vzdálen cca 23 km 

jihovýchodním sm�rem.  

Obrázek 3: Umíst�ní m�sta Uherský Brod v rámci 	R 

Uherský Brod vytvá�í st�edisko vyšší správy, zam�stnanosti, služeb, školství, kultury a 

sportu. M�sto je proto centrem základního sociáln� geografického regionu, 

integrovaného prost�ednictvím regionálních proces�, zejména dojíž�ky do zam�stnání, 

dojíž�ky do škol a dojíž�ky za službami. V Uherském Brod�, a tedy i jeho �ástech, je 

spousta významných podnikatel�, firem, živnostník� a samotných ob�an�, kte�í 

využívají da�ových a ú�etních služeb. Z kapacitních a �asových d�vod� nejsou 

sou�asní poskytovatelé ú�etního a da�ového poradenství schopni pojmout všechny 

zájemce o jejich služby, a proto musí tito lidé v mnoha p�ípadech vyhledávat služby ve 

vzdálen�jších okolních m�stech.  

Jako d�vod k podnikání nesmíme zapomenout ani na p�átelskou atmosféru v menších 

m�stech a fakt, že v�tšina obyvatel m�sta a p�ilehlých vesnic se mezi sebou p�ímo �i 

nep�ímo zná. Proto když se kvalifikovaný a schopný �lov�k, kterého místní lidé alespo�

z doslechu znají, rozhodne v dané oblasti podnikat, má v�tší šanci získat zákazníky, 

pop�ípad� je i p�ebrat konkurenci, a na daném trhu tak usp�t.  
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4.2.1.1 Budova spole�nosti 

Naše spole�nost bude sídlit v budov�, kterou m�že vid�t na obrázku �íslo 4.  

MV – Consulting, s.r.o. bude mít na základ� nájemní smlouvy pronajaté celé první 

patro.  

Obrázek 4: Sídlo spole�nosti  

Obrázek 5: P�dorys pronajatých prostor spole�nosti
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4.2.2 Nabídka vlastních služeb 

Cílem naší spole�nosti bude poskytovat komplexní servis pro podnikatele a firmy 

v oblasti administrativy, ú�etnictví, mezd, da�ové evidence, da�ového a ú�etního 

poradenství. 

4.2.2.1 Ú�etnictví 

• vedení kompletní ú�etní agendy 

• uspo�ádání, založení a ozna�ení ú�etních doklad�

• zaú�tování ú�etních doklad� v souladu s platnými právními p�edpisy 

• vedení ú�etního deníku a hlavní knihy 

• vedení pomocných ú�etních knih 

� evidence majetku 

� knihy faktur 

� leasingové karty 

• evidence dan� z p�idané hodnoty 

• zpracování ro�ní ú�etní záv�rky 

� Rozvaha 

� Výkaz zisku a ztráty 

� P�íloha 

• vystavování faktur 

• tvorba ú�etních sm�rnic 

Pro up�esn�ní naší �innosti v rámci ú�etnictví je nutné podotknout, že se nejedná jenom 

o �innosti „kroniká�e“, který zaznamenává ú�etní události. Vždy k tomu p�istupuje 

da�ové ošet�ení, to jest p�edvídání da�ových následk�, doporu�ení da�ov�

nejvhodn�jších postup� a vyhnutí se možných komplikací s finan�ními ú�ady. 
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4.2.2.2 Mzdy 

• vedení kompletní mzdové agendy 

• zpracování a výpo�et m�sí�ních mezd 

• výpo�et odvod� zam�stnavatele 

• vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin, p�ehled� pro OSSZ a ZP, 

p�íkaz� k úhrad�

• vedení evidence pracovník� a mzdových list�

• vyhotovení pracovn�-právních dokument�

� pracovní smlouvy 

� výpov�di 

� dohody o hmotné odpov�dnosti 

� potvrzení o zam�stnání 

• vyhotovení p�ihlášek a odhlášek zam�stnanc� pro zdravotní pojišt�ní a správu 

sociálního zabezpe�ení 

• ro�ní zú�tování dan� z p�íjm� fyzických osob ze závislé �innosti 

• ro�ní vyú�tování zálohové i srážkové dan�

• zpracování eviden�ních list� d�chodového pojišt�ní 

4.2.2.3 Poradenství – ú�etní a da�ové 

• da�ové poradenství, ú�etní poradenství, mzdové poradenství 

• zpracování p�iznání k dani z p�íjm� fyzických osob a právnických osob 

• zpracování p�iznání k DPH 

• zpracování p�iznání k silni�ní dani 

• da� z nemovitostí 

• da� d�dická, darovací a z p�evodu nemovitostí 

• správa daní a poplatk�, 

• možnost podávání da�ových p�iznání elektronicky 

• zastupování klient� na FÚ, OSSZ, ZP na základ� plné moci a asistence p�i 

kontrolách 
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• dohled nad ú�etnictvím zpracovávaným klientem + pr�b�žné da�ové 

poradenství 

• možnost podávání da�ových p�iznání v prodlouženém termínu do 30.6 bez 

p�íplatku 

4.2.2.4 Zpracování da�ových p�iznání 

• viz. vedení kompletní ú�etní agendy 

• zpracování da�ových p�iznání 

• dodání tiskopis�

4.2.2.5 Sepisování smluv 

• kupní smlouvy 

• darovací smlouvy 

• smlouvy o p�evodu obchodních podíl�

• spole�enské smlouvy 

• zakladatelské listiny 

• sepisování záv�tí 

• osv�d�ení o rozhodnutí výsledku hospoda�ení a jiných skute�ností 

• smlouva o zrušení, rozší�ení a vypo�ádání SJM 
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4.2.2.6 Strategie poskytování služeb 

Zákazníky spole�nosti rozd�líme do dvou velkých skupin, a to na velké výrobní a 

obchodní firmy a drobné podnikatele. 

Velkým spole�nostem bude poskytováno komplexní zpracování ú�etnictví a s tím 

souvisejících da�ových podání. Spole�níci proto budou pravideln� (každý týden) 

osobn� docházet na konzultace do jednotlivých spole�ností. Tímto p�ístupem je 

zajišt�no zejména: 

• �ešení p�ípadných problém� osobn� s da�ovým poradcem, 

• shromaž�ování podklad� pro vedení ú�etnictví. 

Pro drobné podnikatele a ostatní ob�any budou ur�eny ú�ední hodiny kancelá�e 

spole�nosti. V t�chto hodinách bude v kancelá�i p�ítomen vždy minimáln� jeden z 

da�ových poradc� nebo advokát, kte�í budou p�ipraveni p�ípadné dotazy klient� vy�ešit. 

Pokud by se jednalo o n�jaký složit�jší problém, bude možno si sjednat u asistentky naší 

kancelá�e osobní sch�zku s jedním z poradc�. 

Ú�ední hodiny kancelá�e budou uzp�sobeny požadavk�m našich potencionálních 

klient�, kte�í budou b�hem dne zaneprázdn�ni ve svých vlastních firmách. Proto ú�ední 

hodiny budou stanoveny každý den od 13:00 do 18:00 hodin. Na požádání klienta bude 

možné rovn�ž sjednat pracovní sch�zku individuáln� i mimo tuto vymezenou dobu. 
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4.2.3 Ceník služeb 

Kone�ná cena služeb bude upravena podle složitosti a náro�nosti zpracování podklad�, 

s p�ihlédnutím k p�ipravenosti podklad� a v�asnosti jejich p�edávání. Naše kancelá�

bude plátcem DPH, která je v sou�asné dob� ve výši 19%. 

Naše kancelá� a sou�asn� i da�oví poradci, ú�etní, mzdová ú�etní a právník budou 

pojišt�ni z odpov�dnosti za škodu, kterou by mohli p�ípadn� zp�sobit svému klientovi 

svým nedbalým jednáním.  

Zp�soby stanovení honorá�e jsou kombinované. Jedná se o kombinaci honorá�e, který je 

stanovený �asovým ohodnocením, s honorá�em, u kterého je stanovená celková cena. 

Honorá� stanovený podle �asu se vypo�ítá jako sou�in �asových jednotek (tzn. hodina i 

zapo�atá hodina) a p�íslušná sazba z ceníku. V honorá�i stanoveném podle celkové ceny 

je zakalkulováno i možné riziko nep�edvídatelných pr�tah�, nap�. p�i vyskytnutí se 

n�jakého problému). 

Naše spole�nost používá rovn�ž paušální honorá�, který je však nabízen pouze velkým a 

stálým klient�m.  

P�edplacené právní služby („kredit“) – p�edplacení služeb v libovolném rozsahu 

zajiš�ující dostupnost právních služeb za zvýhodn�ných podmínek. Vhodné zejména 

pro klienty s o�ekávanou, avšak nepravidelnou pot�ebou právních služeb. 

Paušál – pravidelná obvykle m�sí�ní smluvní odm�na za zajišt�ní komplexních 

právních služeb za zvýhodn�ných podmínek. Lze doporu�it klient�m s pravidelnou 

pot�ebou právních služeb (obchodní spole�nosti, živnostníci, develope�i, realitní 

kancelá�e apod.). 

Právní poradnu po telefonu nebo po internetu poskytujeme pouze našim stálým 

klient�m. Obecn� je telefonická konzultace placenou službou. 
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4.2.3.1 Da�ová evidence 

neplátce DPH 

základní ro�ní sazba 1 800 K�

za každý další doklad 10 - 15 K� / doklad 

plátce DPH 

základní ro�ní sazba 2 300 K�

za každý další doklad 15 - 20 K� / doklad 

možnost hodinové sazby od 200 K� / hodinu 

zpracování p�iznání k DPFO v�etn� p�ehled� pro OSSZ 
a VZP od 1000 - 2000 K�

Tabulka 4: P�ehled sazeb za da�ovou evidenci 

Základní ro�ní sazba zahrnuje zpracování 50 doklad� v da�ové evidenci (tj. zaevidování 

vydaných a p�ijatých faktur, pokladních a bankovních doklad� – položek, interních 

doklad�). 

4.2.3.2 Mzdy 

zpracování mezd / za 1 zam�stnance / m�síc 

organizace do 35 zam�stnanc� 150 K�

organizace nad 35 zam�stnanc� 250 K�

za zpracování dohod o provedení práce 120 K� / doklad 

za zpracování pracovn� - právních dokument� 140 K� / doklad 

Tabulka 5: P�ehled mzdových sazeb 
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Cena zahrnuje výpo�et mzdy v daném m�síci, odvod� sociálního a zdravotního 

pojišt�ní, záloh na da� z p�íjm�, zpracování podklad� pro ú�etnictví nebo da�ovou 

evidenci, ro�ní vyú�tování záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti pokud o to 

zam�stnanec požádá, zastupování p�i kontrolách institucemi ZP, OSSZ, FÚ. 

4.2.3.3 Ú�etnictví 

neplátce DPH 

základní ro�ní sazba 2 800 K�

za každý další doklad 15 - 20 K� / doklad 

plátce DPH 

základní ro�ní sazba 3 200 K�

za každý další doklad 20 - 25 K� / doklad 

možnost hodinové sazby od 300 K� / hodinu 

zpracování ú�etní záv�rky, inventarizace ú�t� od 400 K� / hodinu 

zpracování p�iznání k DPPO od 2000 K�

Tabulka 6: P�ehled sazeb za ú�etnictví 

Základní ro�ní sazba zahrnuje zpracování 50 doklad� v ú�etním deníku (tj. zaú�tování 

vydaných p�ijatých faktur, pokladních a bankovních doklad� – položek, interních 

doklad�). 

4.2.3.4 Poradenství 

Ú�etní poradenství je ohodnoceno od 320 K�/ hodinu. Da�ové poradenství našeho 

zákazníka stojí od 380 K�/ hodinu 
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4.2.3.5 Vyhotovení p�iznání 

Vyhotovení p�iznání 

DPFO (podle složitosti zpracování)  od 1 000 K�

DPPO (podle složitosti zpracování) od 2 000 K�

Spolupracující osoba (podle složitosti zpracování) od 1 000 K�

DPH (podle složitosti zpracování) od 250 K�

Silni�ní da� (podle po�tu vozidel) od 300 K�

Da� z p�evodu nemovitostí (podle složitosti zpracování) od 700 K�

Tabulka 7: P�ehled sazeb za vyhotovení p�iznání 

4.2.3.6 Sepisování smluv 

Základní ro�ní sazba se pohybuje kolem 3 200 K�. Odm�na je stanovena vždy tak, aby 

její výše byla pro klienty p�ijatelná a odpovídala uvád�ným hledisk�m. Právní služby 

jsou p�evážn� poskytovány na základ� smluvní odm�ny sjednané dohodou mezi 

advokátem a klientem, p�ípadn� podle advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti �. 177/1996 Sb., o odm�nách advokát� a náhradách advokát� za 

poskytování právních služeb. Advokát má mimoto nárok na tzv. režijní paušál a další 

náhrady dle advokátního tarifu. K cen� právní služby je p�ipo�tena zákonem stanovená 

sazba DPH. Poradenská �innost nebo záležitost, již nelze ocenit jinak, je zpravidla 

ocen�na v hodinové sazb� 1.000,– K�/hod. až 2.000,– K�/hod. Tato sazba m�že být 

v závislosti na povaze v�ci snížena až na polovinu, p�i použití cizího jazyka nebo cizího 

práva nebo u komplikované v�ci m�že být hodinová sazba zvýšena až na trojnásobek. 

V p�ípad� dlouhodob�jší spolupráce sjednáváme pravidelné a konkrétní slevy nebo 

p�edem stanovenou paušální odm�nu. 
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4.2.3.7 Zastupování u soudu v obchodních v�cech 

Odm��ování advokát� za poskytování právních služeb je upraveno vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti �. 177/1996 Sb. ve zn�ní zm�n a dopl�k� a vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti �. 484/2000 Sb. ve zn�ní zm�n a dopl�k� (tzv. advokátní 

tarif). K uvedeným cenám náleží da� z p�idané hodnoty ve výši 19%. Výše odm�ny 

m�že být sjednána dohodou s klientem odlišn�. 

Možné je i zastupování firem za paušální m�sí�ní odm�nu, které zahrnuje komplexní 

zajišt�ní právních služeb ohledn� klientem pr�b�žn� zadávaných požadavk� v rámci 

sjednaného rozsahu poskytovaných služeb. Tj. p�íprava klientem zadaných smluv, 

upomínek, podání (nap�. žaloba, návrhy na vymáhání pohledávek, v�etn� sm�ne�ných, 

rejst�íkové návrhy apod.) k soudu �i jiné dokumenty, zajišt�ní zastoupení klienta u 

soudních jednání, ú�ast u jednání s ú�ady, institucemi a obchodními partnery ve 

sjednaných p�ípadech.

4.2.4 Propagace 

Protože spole�nost bude teprve za�ínat podnikat, tak si pot�ebuje zajistit pov�domí u 

budoucích klient�. Proto v této oblasti navrhuji inzerci v místním Brodském zpravodaji. 

Je to �asopis informující ob�any o d�ní ve m�st� a p�ilehlých obcích. Vhodné by byly 

také výlepy plakát� na r�zných reklamních tabulích a ú�ast na kulturních a sportovních 

akcích jako sponzor �i po�adatel. Nejd�ležit�jší reklamou bude pro nás z�ízení 

internetových stránek a poskytování tak on - line poradenství v oblasti daní a ú�etnictví. 

Významnou stránkou pozitivního vnímání lidí spat�uji v pln�ní zákonných norem, a 

spravedlivého ohodnocení personálu. Dále bude využit nápis na budov� a sm�rové 

ukazatele u hlavní cesty. Cht�li bychom také využít místních informa�ních tabulí, kde 

bychom umístili základní informace o spole�nosti. 
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4.3 Personalistika 

4.3.1 �ízení spole�nosti 

Statutárním orgánem, tj. jednatelem, je každý ze spole�ník�: JUDr. Ing. Miroslava 

Matyášová, Ing. Veronika Burá�ová, JUDr. Ond�ej Bureš. Spole�níci mohou jednat 

jménem spole�nosti vždy každý samostatn�. Spole�nost má ustanovenou t�í�lennou 

dozor�í radu tvo�enou p�edsedou dozor�í rady a dv�ma místop�edsedy. 

Naše spole�nost bude zam�stnávat sedm zam�stnanc�, a to: ú�etní, mzdovou ú�etní, 

dva da�ové poradce, právníka, sekretá�ku – asistentku a sanitární pracovnici. 

4.3.2 Organiza�ní struktura spole�nosti 

Organiza�ní strukturu spole�nosti m�žeme vid�t na obrázku níže. Jedná se o funk�ní 

organiza�ní strukturu, která se používá v menších a st�edních podnicích, které jsou 

obvykle zam��eny na relativn� menší po�et služeb, které vyžadují specializaci, v našem 

p�ípad� ú�etní, da�ovou a právní specializaci. V této struktu�e jsou seskupováni 

pracovníci do útvar� podle podobných úkol�, zkušeností, kvalifikace a aktivit. 

Výhodou této organiza�ní struktury je efektivní využívání zdroj�, rozvoj kvalifikace 

pracovník� a úspora náklad� díky specializaci. Nevýhodou je p�edevším pomalejší 

rozhodování, nejasný p�ínos jednotlivc� k výsledk�m a menší inova�ní aktivita. 

Tato organiza�ní struktura byla zvolena za ú�elem flexibility, efektivnosti a p�edevším 

operativnosti (naše spole�nost klade velký d�raz zejména na rychlost komunikace mezi 

jednotlivými odd�leními, tedy specializovanými úseky). 
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poskytování �ty� specializovaných služeb. Jednotlivé služby spadají
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Obrázek 6: Schéma organiza�ní struktury spole�nosti
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4.3.3 Pracovní nápl� jednotlivých zam�stnanc�

4.3.3.1 Mzdová ú�etní 

o kompletní zpracování mezd a související administrativy 

o komunikace s klientem, personální poradenství 

o standardní komunikace s institucemi  

o ro�ní zú�tování DPFO 

o sestavování report� a statistických výkaz�

4.3.3.2 Ú�etní 

o provád�ní ú�etních operací na jednotlivých ú�tech nebo skupin� ú�t�

o provád�ní ú�etní evidence a vedení ú�etních knih (vedení pen�žního deníku a 

ú�etního deníku, provád�ní ú�etních zápis� v ú�etních knihách, vedení evidence 

hmotného a nehmotného majetku), v�tšinou s využitím ú�etního softwaru 

o vyhotovování ú�etních doklad�

o zajiš�ování fakturace v organizaci 

o shromaž�ování a kontrola náležitostí ú�etních doklad�

o zajiš�ování údaj� o majetkové a finan�ní situaci organizace 

o provád�ní dokladových inventur a po�izování inventurních soupis�

o sestavování ú�etních uzáv�rek 

o zajiš�ování inventarizace majetku a závazk�

o výpo�ty výnos� a náklad�, da�ového základu a vlastní dan� z p�íjm�

o zajiš�ování plateb jednotlivých daní 

o zakládání ú�etních doklad�



59 

4.3.3.3 Právník 

o zastupování klient� p�i uzavírání smluv a obchodních transakcích 

o právní poradenství 

o zpracování právních rozbor� a stanovisek 

o sepisování listin 

o správa cizího majetku 

o výkon funkce správce konkurzní podstaty 

4.3.3.4 Da�ový poradce 

o da�ové poradenství v oblasti �eského, mezinárodního zdan�ní 

o mezinárodní da�ové plánování 

o vypracování stanovisek k da�ové problematice 

o komunikace s klienty a institucemi státní správy 

o poradenství klient�m ve specializované da�ové oblasti 

o spolupráce s ú�etními a auditorem 

4.3.3.5 Sekretá�ka – asistentka 

o zajiš�ování administrativní agendy, evidence písemné korespondence 

o vy�izování email� a telefonát�

o plánování harmonogramu práce vedoucího 

o vy�izování korespondence vedoucího, pop�. i cizojazy�né 

o po�izování záznam� z jednání v�etn� p�ípravy pot�ebných podklad�

o organizování návšt�v 

o vedení evidence úkol� a sledování termín� jejich pln�ní 

o zakládání korespondence a dalších d�ležitých písemností 

o pln�ní operativních úkol� (nap�. obstarávání �asopis�, apod.) 

o zajiš�ování kancelá�ských pot�eb 

o zajiš�ování spole�enského servisu pro návšt�vy a hosty 
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4.3.3.6 Sanitární pracovnice 

Plánovaný pracovn�právní vztah bude dohoda o pracovní �innosti. 

o pravidelný úklid kancelá�ských a sociálních prostor v poledních a ve�erních 

hodinách (po pracovní dob� spole�nosti) 

o zametání a údržba chodníku p�ed budovou 

o zajišt�ní nákupu �istících a hygienických pot�eb 

4.3.3.7 Osobnostní požadavky na zam�stnance 

o Soust�ed�nost 

o praktické myšlení 

o písemný a slovní projev 

o sebekontrola, sebeovládání 

o týmová práce 

o p�esnost 

o schopnost p�ijmout odpov�dnost 

o sebejistota 

o zodpov�dnost 

o schopnost jednat s lidmi (komunikativnost) 
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asový fond je 365 dní. Nominální �asový fond je 231 dní (365 dní bez 30 

 a dovolené a bez 104 sobot a ned�lí). Využitelný �asový fond 

je pro zadané podmínky 1 848 hodin (231 dní � 8 hodin).

et odpracovaných hodin za rok je 5 879 hodin, z toho nejv

hodin ú�etních, tj. 3 696 hodin. Do �asového fondu nebyly 

ítány odpracované hodiny asistentky a sanitární pracovnice. 

�sícem v roce, jak je vid�t z následujícího grafu ro

�nost �erven. Je tomu tak proto, že v�tšina klient�

právnické osoby, za které podává spole�nosti p�iznání práv� v tomto m

 vytíženým m�sícem je kv�li �erpání celopodnikové dovolené m

Graf 8: Po�et odpracovaných hodin za rok 
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���
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���

asový fond je 231 dní (365 dní bez 30 

�asový fond jednoho 

 8 hodin).

toho nejv�tší �ást tvo�í 

�asového fondu nebyly 

následujícího grafu ro�ního �asového 

tšina klient� spole�nosti jsou 

tomto m�síci.

erpání celopodnikové dovolené m�síc 
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4.5 Finan�ní plán 

4.5.1 Vstupní rozvaha a zp�sob financování 

	�7�-	" " 6	8�-	" "

9,5�+:3. ;")$"<9�$�!".�$�*��" $90*3�" � -�$�*��" $90*3�" ���
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Tabulka 9: Vstupní rozvaha ve zjednodušené podob� k 1.1. 2010 [v K�] 

Zp�sob financování

Každý podnikatelský zám�r je možné financovat bu� vlastními anebo cizími zdroji. 

Vlastní a cizí zdroje je vhodné kombinovat, a to tak, aby nedošlo k p�edluženosti a byla 

udržovaná pot�ebná likvidita. 

Vlastní zdroje 

Pen�žitý vklad ve výši 400.000,- K� bude vložen na bankovní ú�et podniku v okamžiku 

jeho založení. 
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Cizí zdroje 

Za�íná-li podnikatel teprve rozjížd�t své podnikání a nemá žádnou podnikatelskou 

historii, je pro banku pom�rn� rizikovým klientem, kterému nerada p�j�uje peníze. 

Avšak banka GE Money nabízí komplexní program bankovních služeb ur�ený pro 

profesní skupiny advokát�, notá�� a da�ových poradc� za zvýhodn�ných podmínek. 

Z tohoto d�vodu si spole�nost MV – Consulting z�ídí b�žný korunový ú�et u GE 

Money Bank a zažádá si o splátkový úv�r.  Tento úv�r je snadný neú�elový úv�r s 

anuitní formou splácení (nem�nná splátka po celou dobu trvání úv�ru). Výše úv�ru se 

m�že pohybovat od 40.000,- K� až do 1.500.000,- K� s dobou splatnosti od dvou do 

sedmi let. Žadatel o úv�r nemusí doložit žádné da�ové p�iznání ani potvrzení o 

bezdlužnosti, což je vhodné zejména pro za�ínající podnikatele.5

V našem p�ípad� by se jednalo o úv�r v �ástce 500.000,- K�. Doba splatnosti 4 roky. 

Úroková sazba 10,5%. Spolu s vlastním kapitálem bude tak spln�n požadavek na 

jednorázové a celkové náklady v prvních m�sících fungování spole�nosti. 

Výpo�et m�sí�ní splátky: 

��	
�������������	�
����������������

�������
� � ���� �� � ������� 				


��

Celková m�sí�ní splátka úv�ru � 12898 K�

Vypo�tená splátka je pouze informativní. Banka si vyhrazuje právo zm�nit nabídku 

úv�ru a výši celkové m�sí�ní splátky na základ� konkrétních údaj� o klientovi a jeho 

podnikání. 

                                                
5 GE MONEY BANK. Legal Business. [online]. 2009 [cit. 16. 04. 2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/uvery/legal-business /> . 
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4.5.2 Po�áte�ní výdaje p�i po�ízení majetku 

Jelikož se jedná o podnikatelský zám�r nov� za�ínající spole�nosti, bude nejd�íve nutné 

po�ídit vhodné vybavení kancelá�e. Tyto výdaje p�edstavují jednorázový nákup zboží a 

služeb spojených s výbavou podniku. Uvedené celkové vstupní investice budou kryty za 

základního kapitálu a p�j�ky od banky. 
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Tabulka 10: Vstupní výdaje [v K�]  
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4.5.3 Celkové výdaje na provoz 

Nejvyšší hodnoty (cca. 270.000,- K�) dosáhnou náklady v m�síci lednu. Je tomu 

zejména proto, že v tomto m�síci je nutno uhradit poplatky za �lenství v KDP 	R, 

pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou výkonem povolání, licence na SW, které 

platí po celý následující rok a už je není nutno hradit v dalších m�sících. V dalších 

m�sících se hodnoty náklad� pohybují kolem 230.400,- K�. Celkové ro�ní náklady jsou 

2.803.928,- K�. Spole�nost si také po�ídí na leasing osobní automobil. Ve sledovaném 

období, tedy v letech 2010, 2011 a 2012, postupn� dochází k mírnému navyšování 

náklad�, a to zejména z d�vod� navyšování provozních a mzdových výdaj� a r�stu 

inflace. 

9,�,B $" C+�$"

2#4 ����!)�)&#��<��-=��>� ����"9�

�)$���� ����<��-=��>� :�"9�

 �!)+�)!�<��-=��>� ��"9�

��?)2�%� ���"9�
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Tabulka 11: P�edpokládané m�sí�ní výdaje [v K�] 
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M�sí�ní mzdové náklady: 

� 5#<=3">):$" 86'"�6"

?)���!)��<�F>� ����"9� 8���"9�

79)!���<�F>� �8��"9� �����"9�

�, ,!)�!��� ���"9� ����"9�

,�� !�+����+�3#$� 3)� ����"9� �����"9�

����" ���"���"�1" ��"���"�1"

Tabulka 12: M�sí�ní mzdové náklady [v K�] 

Spole�nost plánuje v roce 2009 p�ijmout do �ad zam�stnanc� nového da�ového poradce 

a zárove� všem pracovník�m zvýší hrubou mzdu o 2.000 K�. M�sí�ní mzdové náklady 

se tak zvýší na 163.500,- K� a odvody SP a ZP na 55.590,- K�. V dalším roce 

neplánujeme navyšování po�tu zam�stnanc�, budeme pouze navyšovat hrubou mzdu 

op�t o 2.000,- K�.  M�sí�ní mzdové náklady tak dosáhnou �ástky 178.000,- K� a 

odvody 60.520,- K�.  

Leasingová splátka na auto

Spole�nost po�ídí formou leasingu automobil v hodnot� 480 000 K�. Doba splácení �iní 

60 m�síc�. M�sí�ní náklady �iní 8 000 K� (= 480 000 K� / 60). 

Odpisy

Celková hodnota odepisovaného majetku �iní 420 594 K�. Doba odepisování je 

nastavena na 24 m�síc�. M�sí�ní odepisovaná �ástka �iní 17 525 K�.  
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4.5.4 P�edpokládané tržby 

Stanovení �ástky p�edpokládaných tržeb je velmi obtížný úkol, protože v rovnici je 

mnoho prom�nných, které jsou st�ží p�edpov�ditelné a mnohdy neovlivnitelné. 

V p�ípad� firmy MV – Consulting, s. r. o. je tento úkol ztížen skute�ností, že její škála 

nabízených služeb je velmi široká. Protože jsou služby poskytovány individuáln� a 

firma tak reaguje na pot�eby zákazník�, nelze p�esn� ur�it, �ím se bude zabývat, nebo 

které služby budou požadovány. 

Naše pravd�podobná varianta bude po�ítat s úsp�chy na sou�asných trzích a bude se 

snažit zachytit v�rný obraz budoucnosti. P�edpokládané m�sí�ní p�íjmy jsou uvedeny v 

p�íloze. P�íjmy byly vypo�ítány na základ� vytvo�eného ceníku uvedeného výše.  

P�edpokládáme, že se nám poda�í oslovit a získat 9 právnických osob a 3 fyzické osoby, 

které budou tvo�it naše portfolio stálých klient�. Na základ� jejich možných pot�eb se 

výnosy m�sí�n� pohybují okolo 270 000 K�. Nejv�tší hodnoty (cca. 345 000 K�) 

dosáhnou výnosy spole�nosti v m�síci �ervnu. Tento m�síc je také nejvytížen�jším 

m�sícem z hlediska �asového, a to zejména proto, že se v tomto m�síci podávají 

p�iznání k dani z p�íjm� právnických osob v�tšiny klient� spole�nosti. 

P�edpokládané ro�ní p�íjmy spole�nosti v prvním roce podnikání byly vypo�teny na 

�ástku 3.358.000 K�. V roce 2011 spole�nost plánuje mírné navýšení ceny 

poskytovaných služeb, avšak i po tomto zvýšení pat�í ceny stále do t�ch nižších pásem. 

Toto zvýšení je jedním z d�vodu, pro� se spole�nosti MV – Consulting, s.r.o. zvedly 

zisky. Druhým d�vodem je fakt, že spole�nost p�edpokládá získání si nové klienty. 

P�edpokládané tržby v tomto roce dosáhly �ástky 5.447.000,- K�. V roce 2012 

spole�nost nebude ceny služeb navyšovat, ale po�ítá se s dalším nár�st�m zákazník�. 

Výnosy za tento rok jsou 5.525.000,- K�. Rok od roku se také stále navyšovaly tržby za 

nestálé klienty, kte�í vyžadují jednorázovou službu.  
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4.5.5 Výkaz zisk� a ztrát 

Mezi nejd�ležit�jší finan�ní výkazy podniku pat�í výkaz zisk� a ztrát. Jeho hlavní 

funkcí je výpo�et hospodá�ského výsledku za ú�etní období. Pro tento podnikatelský 

zám�r je vypracován plán výkazu zisk� a ztrát na 3 roky. 
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Tabulka 13: Výkaz zisk� a ztrát pro první 3 roky [v tis. K�] 

V jednotlivých letech je hospodá�ský výsledek velice p�íznivý, už i v prvním roce by 

m�la spole�nost dosahovat kladného výsledku hospoda�ení. Pokud se uplatní strategie 

podniku a došlo by tak k pot�ebnému rozvoji spole�nosti v pr�b�hu sledovaných t�í let 

stala by se velmi oblíbenou a vyhledávanou poradenskou firmou se ziskem až 1,6 

milion� korun. Naše spole�nost doufá, že k postupnému nár�stu VH bude docházet i 

v dalších letech a pln� tomu p�izp�sobí svou hospodá�skou a finan�ní politiku. 
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4.5.6 Cash flow 

P�ehled o pen�žních tocích je finan�ní výkaz, který zobrazuje toky pen�žních 

prost�edk� podniku. Výkaz ukazuje jak zm�ny v rozvaze a hodnoty ve výkazu zisku a 

ztráty ovliv�ují pen�žní prost�edky. Toky pen�žních prost�edk� se d�lí na toky 

pen�žních prost�edk� z provozní, investi�ní a finan�ní �innosti podniku. 
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Tabulka 14: Cash flow pro první 3 roky [v K�] 

I p�es po�áte�ní výdaje spojené se založením a fungováním podniku, dosahuje 

hotovostní tok hodnot kolem 340.000,- K�. Tento kladný výsledek je však podpo�en 

úv�rem ve výši 500.000,- K�. Na konci t�etího roku �innosti by dostupné finan�ní 

prost�edky �inily až 3, 7 miliónu korun. 
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4.5.7 Vývoj v dalších letech 

Naše spole�nost plánuje do budoucna rozší�ení své p�sobnosti. Bude se jednat jak o 

rozší�ení personálu, firemních prostor, tak i o získání nových klient� a dojde k ješt� širší 

a ucelen�jší nabídce našich služeb, nap�. rozší�ení o auditorské služby apod. Do 

budoucna se naše spole�nost zam��í více na mezinárodní da�ové poradenství, tím 

p�ilákáme více klient� z �ad podnik� obchodujících se zahrani�ím.  

Poradenská spole�nost bude usilovat o ješt� siln�jší personální a znalostní zázemí a 

samoz�ejm� schopnost komplexn� obsloužit klienty. Služby MV - Consulting, s.r.o. 

jsou založeny na lidech a jejich schopnostech. Náš tým hodláme do budoucna rozši�ovat 

o odborníky z r�zných profesí, o auditory, znalce, da�ové poradce, ú�etní atd. Budeme 

nadále dbát krom� profesních kvalit také na to, aby naši konzultanti byli schopni 

aktivního, individuálního p�ístupu ke klient�m. Je pro nás d�ležité, aby dokázali vybo�it 

z rutinních kolejí p�emýšlení. I do budoucna pro nás z�stává klí�ový fakt, že u nás 

klient nalezne komplexní oporu p�i �ešení svých strategických pot�eb.  

Cílem naší spole�nosti není jen udržet si dobrou pozici v našem oboru, ale neustále ji 

zlepšovat a zajistit jí dlouhodobou prosperitu a zviditeln�ní na trhu.  

Dalším naším cílem je postupn� zvyšovat obrat spole�nosti a to minimáln� o 7 % ro�n�. 

Jak již bylo �e�eno, hodláme se rozr�stat, naší vizí je být nejvyhledávan�jší a nejlepší 

právnickou osobou poskytující poradenské, ú�etní a da�ové služby v uherskobrodském 

regionu. 

Nadále se budeme snažit optimalizovat da�ové náklady klient�, snížení jejich 

podnikatelské rizika v da�ové oblasti a zefektivn�ní pln�ní všech zákonných povinností 

klienta v  oblasti daní s jeho minimálním zatížením.  
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4.6 Rizika 

Krom� typických problém�, které by mohly spole�nost MV - Consulting, s.r.o. 

postihnout a mezi n�ž pat�í nap�. snížení zisku v d�sledku nevybudování si dobrého 

jména nebo získání pouze nepatrného podílu na trhu, existují i atypické problémy, 

v�tšinou zp�sobené „vyšší mocí“, které spole�nost nem�že ovlivnit �i zvrátit ve sv�j 

prosp�ch, ani kdyby se snažila sebevíc. Mezi tyto problémy pat�í nap�. zavedení rovné 

dan�. Dalším problémem m�že být skute�nost, že spole�nost založená t�emi spole�níky 

se rozd�lí �i úpln� zanikne na základ� konfliktních spor� mezi nimi. 

Jako další možné riziko jsem vyhodnotila nedostatek pracovních zakázek. V p�ípad�, že 

by spole�nost neoslovila pot�ebný po�et klient�, snížily by se její o�ekávané tržby, což 

by m�lo za následek výrazné zaostávání výnos� za náklady, tzn. záporný výsledek 

hospoda�ení.  

O své klienty by mohla spole�nost také p�ijít z r�zných d�vod�. Tím nejrazantn�jším je 

ohlášení bankrotu všech t�chto spole�ností. Dále by se mohlo jednat o spojení �i p�esun 

pod n�který z velkých soubor� podnik�. V n�kterých t�chto podnicích existují vnit�ní 

sm�rnice, které požadují vlastní mzdové ú�etní, ú�etní a da�ové poradce. Po aplikaci 

t�chto sm�rnic na výše zmín�né klienty by pak služeb naší poradenské spole�nosti už 

v t�chto spole�nostech nebylo t�eba.  
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5 Záv�r 

Podnikatelské za�átky nemusí být vždy snadné, ale je-li podnikatel dob�e p�ipraven na 

potenciální nebezpe�í, m�že na n�j v�as a optimálním zp�sobem reagovat. 

Podnikatelské prost�edí je vždy ovlivn�no n�kolika faktory, které nem�žeme ani 

p�edvídat ani ovládnout. Co však ud�lat lze je p�ipravit se teoreticky do takové míry, 

abychom mohli flexibiln� reagovat a ochra�ovat tak firemní kapitál.  

Cíl této bakalá�ské práce - zpracování návrhu podnikatelského zám�ru – byl spln�n, a 

na jeho základ� by mohla v Uherském Brod� vzniknout prosperující spole�nost 

v oblasti ú�etního a da�ového poradenství.  

Práce se skládá ze t�í hlavních �ástí, a to teoretické, analytické a návrhové.  

První �ást bakalá�ské práce p�edstavovalo shromážd�ní a prostudování teoretických 

zdroj� poskytujících informace pro zpracování podnikatelského zám�ru. 

Následn� bylo provedeno n�kolik analýz trhu, na který bude nutné proniknout. Zde je 

kladen d�raz na rozbor sou�asného stavu služeb v míst� realizace projektu. Pro odv�tví, 

ve kterém bude firma p�sobit, byla aplikována SLEPT a Porterova analýza. Pomocí 

Porterova modelu jsem dosp�la k záv�ru, že konkurence v míst� realizace projektu je 

nevýznamná. Proto lze uvažovat, že tato spole�nost vyplní stávající mezeru na 

regionálním trhu. Na druhou stranu SWOT analýza ukázala, že nejslabší stránkou je 

skute�nost, že vznikající spole�nost je pro spot�ebitele zcela neznámou. S tím také 

souvisí hrozba nezískání dostate�ného objemu zakázek. Neodpov�zeny z�stávají otázky 

spojené s neustále m�nící se legislativou a s tím spojené nap�. možné zavedení jednotné 

sazby dan� se zjednodušeným výpo�tem da�ové povinnosti pro kone�ného plátce. 

Nejen tyto nejasnosti spojené s podnikáním v da�ové sfé�e bude t�eba neustále 

vyhodnocovat a sledovat, d�ležité bude také pou�it se z nej�ast�jších chyb a chování 

konkurence. Zpracovaná SLEPT analýza neupozornila na žádný závažn�jší problém 

v tomto podnikání. Ekonomika 	eské republiky se nachází v recesi, jejíž budoucí 

dopady si v dnešní dob� jen t�žko n�kdo dovede p�edstavit.  Poptávka po službách je 

omezená a mnohé subjekty již za�aly šet�it.  
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Mnou nabízené služby jsou však nepostradatelné a nenahraditelné z jiných odv�tví a 

ekonomická krize by je nijak zvláš� nem�la ovlivnit. Z analýz vyplynulo, že firmu je 

skute�n� možné uvést na trh a získat na n�m pot�ebnou pozici s jistými p�edpoklady 

úsp�chu. 

V poslední kapitole je navržen samotný podnikatelsky zám�r. Ten je rozd�len do 

n�kolika �ástí, jako je marketingový plán, organiza�ní plán a finan�ní plán. 

Forma navrhovaného podnikání byla zvolena spole�nost s ru�ením omezeným, založená 

t�emi osobami. Ty také projekt financují vkladem vlastního kapitálu a za podpory 

zdroj� v podob� bankovního úv�ru. Není opomenuta ani oblast lidských zdroj�, více je 

nastín�no v návrhu organiza�ní struktury s úseky a popisem jednotlivých funkcí. 

Vypracovaný marketingový plán �eší otázky vymezení služeb a jejich cen, p�esné místo 

podnikání a propagaci spole�nosti. P�ipraven je také finan�ní plán na období 3 let 

dop�edu, do kterého je zahrnut zakladatelský rozpo�et a výhled p�sobení firmy tuto 

dobu. 

Podnikatelský zám�r je realizovatelný, p�i�emž je nutné reagovat na požadavky trhu, 

zákazník� a snažit se vytvá�et poptávku po svých službách. V prvním roce podnikání 

bude sou�ástí hlavního úsilí vytvo�ení dobrého jména a prosazení se na trhu. 

Zam��ením na zákazníka proniknout do jeho pov�domí kvalitou a spektrem 

poskytovaných služeb a stát se tak vyhledávanou poradenskou kancelá�í. To, že m�sto 

Uherský Brod, je správnou volbu pro podnikání bylo potvrzeno i výsledky pr�zkumu 

zve�ejn�nými v �asopise Ekonom nedávno p�ed dokon�ením této práce. P�edm�tem 

zkoumání bylo posouzení nejlepších podmínek pro podnikatele ve Zlínském kraji. 

Nabízí se pokra�ování v práci vlastní realizací. 
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P�ílohy 
P�íloha 1: Etický kodex 

ETICKÝ KODEX KDP �R 

Etický kodex KDP 	R schválený usnesením Valné hromady KDP 	R, vychází z právní 

úpravy da�ového poradenství v 	eské republice stanovené zákonem �. 523/1992 Sb., o 

da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� 	eské republiky a dále z principu 

profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, 

organizace zast�ešující da�ové poradenství v Evrop�. Kodex je tak jedním ze základních 

dokument� upravujících pravidla výkonu da�ového poradenství. Jeho cílem je stanovit 

etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v 

oblasti da�ového poradenství. 

Etický kodex KDP 	R schválený Valnou hromadou KDP 	R dne 24. 11. 2006 s 

ú�innosti od 1. 1. 2007: 

Nezávislost

P�i pln�ní svých povinností musí da�ový poradce vždy postupovat s plnou profesní 

nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupování zájm� jeho klient�, tak na �ešení st�etu 

zájm� mezi da�ovým poradcem, klientem, da�ovou správou a dalšími zainteresovanými 

stranami. 

Odpov�dnost

a.) Da�ový poradce vykonává da�ové poradenství na svou vlastní odpov�dnost. 

Odpovídá za svou práci a za práci svých zam�stnanc�. Pokud je da�ové poradenství 

poskytováno prost�ednictvím právnické osoby, musí odpov�dný da�ový poradce 

zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem da�ového poradenství touto právnickou 

osobou zajiš�oval da�ový poradce. 

b.) Riziko da�ového poradce z výkonu da�ového poradenství v souvislosti s 

odpov�dností za škody zp�sobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo 

vznikající z jakéhokoliv jiného právn� vynutitelného nároku obdobné povahy musí být 

kryto odpovídajícím pojišt�ním jeho profesní odpov�dnosti. 
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Pé�e a sv�domitost

P�i výkonu své profese se musí da�ový poradce �ídit platnými právními p�edpisy, 

profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta. 

Tato zásada vyžaduje nezávislost p�i všech profesních úkonech a zejména vyžaduje 

objektivní p�ístup p�i posuzování ur�itého p�ípadu. P�edtím, než da�ový poradce p�ijme 

zakázku, m�l by si pe�liv� a podrobn� prov��it, zda je schopen splnit požadované úkoly 

s náležitým z�etelem na své povinnosti a svou zp�sobilost. 

Ml�enlivost

Povinnost zachovávat ml�enlivost se vztahuje na všechny informace, které da�ovému 

poradci sv��í jeho klient nebo s nimiž se seznámí b�hem výkonu své profese. Da�ový 

poradce musí zajistit dodržování ml�enlivosti každou osobou, které p�i výkonu 

da�ového poradenství k takovým informacím poskytl p�ístup, p�edevším jeho 

zam�stnanci a spolupracovníky. 

Slu�itelné a neslu�itelné �innosti

Da�ový poradce by m�l provád�t pouze takové �innosti, které jsou p�ípustné a 

slu�itelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování p�edpis�, jeho profesních 

povinností, etiky a vážnosti profese da�ového poradce. 

Reklama

Da�ový poradce m�že poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních 

�innostech. 

Vztahy s profesními kolegy

Jednání poradce, které se dotýká ostatních da�ových poradc�, musí být v souladu s 

dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními �leny své profese. 
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Odm�na

Klient má právo na informace o výši odm�ny p�edtím, než da�ový poradce pro n�ho 

zahájí svoji �innost. Odm�na da�ového poradce by m�la zohled�ovat stupe� jeho 

odpov�dnosti, povahu a význam provád�ných prací a �as, který je výkonu t�chto prací 

v�nován. 

Profesní vzd�lávání

Da�ový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu 

výkonu da�ového poradenství. 

Disciplinární sankce

KDP 	R má právo uplat�ovat disciplinární sankce za závažné porušení �estného 

závazku poradce dodržovat tento kodex. 
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P�íloha 2: Žádost o vykonání kvalifikované zkoušky 

Komora da�ových poradc� 	R
P.O.Box 121
657 21  Brno 2

Žádost o vykonání kvalifika�ní zkoušky na da�ového poradce 
Podle § 5 zákona �. 523/1992 Sb., o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� 	R v aktuálním zn�ní, žádám 
o vykonání kvalifika�ní zkoušky na da�ového poradce a uvádím následující údaje: 

Jméno .........................................................................  

P�íjmení .....................................................................  

Titul(y) .......................................................................  

Rodné �íslo .................................................................  

Bydlišt�

Ulice a �.p. ..................................................................  

Obec ...........................................................................  

PS	 .............................................................................  

Adresa, na kterou si p�eji zasílat poštu 

Název org. ..................................................................  

Ulice a �.p. .................................................................  

Obec ...........................................................................  

PS	 ............................................................................  

Kontaktní údaje pro komunikaci s Komorou 

Tel. �. .........................................................................  

E-mail .........................................................................  

Podle odst. 4 § 5 zákona �. 523/1992 Sb., o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� 	R v aktuálním zn�ní, 
poskytuji pro ú�el žádosti o výpis z evidence Rejst�íku trest� (o výpis žádá Komora da�ových poradc� 	R) 
následující údaje: 

Rodné p�íjmení ..........................................................  

Pohlaví .......................................................................  

Státní ob�anství ..........................................................  

Datum narození ........................................................ 

Místo narození ..........................................................  

Okres/Stát ..................................................................

�estné prohlášení 
Prohlašuji na svou �est, že jsem veškeré údaje uvedl(a) správn� a že spl�uji podmínky uvedené v § 5 zákona �. 
523/92 Sb. a 
- nevykonávám zam�stnání, funkci nebo �innost, vedle nichž zvláštní právní p�edpis nep�ipouští podnikání, 
- nemám pracovn� právní, služební a jiný obdobný pom�r ke státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do 

jehož p�sobnosti pat�í kontrola a rozhodování ve v�cech daní. 

V ........................................ dne ............................. 

................................................ 

vlastnoru�ní podpis 

Žádám o vykonání díl�ích �ástí zkoušky: 
(vybrané díl�í �ásti zkoušky ozna�te x) 

  1. písemné �ásti kvalifika�ní zkoušky 
  (DPFO, DPPO, ú�etnictví, teoretický test z t�chto a odpovídajících oblastí)

  2. písemné �ásti kvalifika�ní zkoušky 
  (DPH, spot�ební dan�, dan� silni�ní, ekologické dan�, malé dan�, teoretický test z t�chto a odpovídajících oblastí)

  Ústní �ásti kvalifika�ní zkoušky 
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P�íloha 3: Smlouva o poskytování poradenství 

SMLOUVA  

O POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ �. …/…

I. MV - Consulting, s.r.o.,  

se sídlem Masarykova 14, 68801 Uherský Brod, 

I	:…………………  

zastoupená ………………………………, 

(dále jen „poradce“) 

a 

II. ………………………………………………, 

 se sídlem (bytem) …………………………, 

 I	 (R	): ……………………………………., 

zastoupená …………………………………., 

 (dále jen „klient“) 

uzavírají dále uvedeného dne, m�síce a roku podle § 3 odst. 3 zákona �. 532/1992 Sb.,  
o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc� 	eské republiky ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�  a dalších souvisejících p�edpis� tuto 

smlouvu o poskytování poradenství. 

I.  

P�edm�t smlouvy 

1. P�edm�tem této smlouvy je poskytování poradenství, a to ve form� da�ového 
poradenství, ú�etního poradenství, právního poradenství, zpracování mzdového ú�etnictví, 
konzultací jak osobních, tak elektronických, sepisování smluv a zpracování da�ových p�iznání. 
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II. 

Práva a povinnosti poradce 

 1. Poradce je oprávn�n a povinen chránit práva a oprávn�né zájmy klienta. Je povinen 
jednat �estn� a sv�domit�, d�sledn� využívat všechny zákonné prost�edky a uplat�ovat vše, co 
je podle jeho názoru pro klienta nejvhodn�jší. Je p�itom vázán pouze zákony a dalšími obecn�
závaznými p�edpisy a v jejich mezích i p�íkazy klienta. 

2. Poradce je povinen využívat všech svých znalostí, zkušeností a schopností 
k poskytování služeb klientovi. 

3. P�ed zahájením výkonu da�ového poradenství je poradce povinen uzav�ít smlouvu o 
pojišt�ní odpov�dnosti za škodu, která by p�ípadn� mohla v souvislosti s výkonem da�ového 
poradenství vzniknout. 

4. Poradce je oprávn�n odmítnout poskytnutí zejména takových služeb, které jsou 
v rozporu s dobrými mravy nebo jsou v rozporu s právními p�edpisy. 

5. V p�ípad� nové skute�nosti, kterou poradce zjistil b�hem poskytování poradenství a 
která by mohla mít vliv na zm�nu p�íkaz� klienta, je poradce povinen ve lh�t� 5 dní od zjišt�ní 
této skute�nosti oznámit tuto skute�nost klientovi a vy�kat jeho dalších p�íkaz�. 

6. Poradce se p�i poskytování služeb m�že dát zastoupit jiným poradcem. P�i jiných 
úkonech ho m�že zastoupit i jeho pracovník. Zastoupení není možné, pokud s ním klient vyjád�í 
nesouhlas. 

7. Poradce je povinen svou �innost vyvíjet tak, aby nedošlo ke vzniku škody také tehdy, 
kdy by škoda vznikla v d�sledku ne�innosti poradce. 

8. Poradce je povinen informovat klienta zejména o správné výši da�ové povinnosti a o 
termínech, ve kterých je klient povinen provést úhrady p�íslušných �ástek (nap�. zálohy na da�, 
termín placení dan�). 

III. 

Práva a povinnosti klienta 

1. Klient má právo na poskytnutí da�ového poradenství v rozsahu uzav�ené smlouvy a 
v souladu se zákonem �. 532/1992 Sb., o da�ovém poradenství a Komo�e da�ových poradc�
	eské republiky ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a dalšími souvisejícími p�edpisy. 
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2. Klient má právo na vysv�tlení postup�, které poradce použil, úkon�, které poradce 
u�inil. Klient má také právo na kopii veškerých podání, která jeho jménem poradce u�inil. 

3. Klient má právo nahlédnout do pojistné smlouvy poradce. 

4. Klient má právo a zárove� povinnost spolupracovat s poradcem, poskytovat mu 
veškerou sou�innost pot�ebnou p�i výkonu poradcových služeb. 

5. Klient je povinen v�as p�edávat poradci veškeré doklady a další informace, které mají 
souvislost s poskytovanými službami. Rovn�ž je klient povinen informovat poradce o všech 
rizicích, která se vztahují k p�edm�tu pln�ní smlouvy. 

6. Klient má povinnost poradce neprodlen� informovat o všech úkonech, které u�inil 
bez poradcova v�domí. V takovém p�ípad� je poradce za úkony klienta pln� odpov�dný. 

7. Klient je povinen zaplatit poradci p�im��enou zálohu na odm�nu a ú�eln� vynaložené 
výdaje. 

IV. 

Odpov�dnost poradce 

1. Poradce odpovídá klientovi za škodu, kterou zp�sobil poradce sám, jeho zástupce 
nebo pracovník. Poradce se této odpov�dnosti zprostí, pokud prokáže, že této škod� nemohl 
zabránit ani p�i vynaložení veškerého úsilí, které na n�m lze požadovat. 

2. Poradce neodpovídá za škodu, která klientovi vznikla v d�sledku toho, že klient 
porušil ustanovení této smlouvy nebo výše uvedených právních p�edpis�. 

3. Poradce nenese odpov�dnost za autenti�nost a obsahovou správnost doklad� a 
informací, které mu poskytl klient. 

4. Náhrada škody je ze strany poradce splatná pln�ním pojiš�ovny. Pokud pojiš�ovna 
odmítne platit s tím, že poradce za škodu neodpovídá, rozhodne o náhrad� škody soud. 
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V. 

Odm�na 

1. Poradce má nárok na odm�nu za poskytnuté služby podle ceníku služeb uvedeného 
v p�íloze této smlouvy s tím, že zde existuje možnost pr�b�žné aktualizace tohoto ceníku 
služeb. 

2. Smluvn� sjednaná odm�na nezahrnuje výdaje ú�eln� vynaložené p�i poskytování 
služeb. Mezi tyto výdaje pat�í zejména správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké 
posudky. 

3. Výše odm�ny vyjad�uje odbornou a �asovou náro�nost poskytnuté služby, stejn� jako 
rozsah odpov�dnosti poradce. 

4. Da� z p�idané hodnoty není sou�ástí sjednané odm�ny podle �l. V.1. Pokud je 
poradce povinen da� z p�idané hodnoty odvést, tato da� se k odm�n� p�ipo�te. 

VI. 

Povinnost zachovávat ml�enlivost 

1. Poradce, jeho zástupce nebo pracovník jsou povinni zachovávat ml�enlivost o všech 
skute�nostech, které se v souvislosti s výkonem poradenství dozv�d�li. 

2. Této povinnosti je m�že zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto 
p�ípad� je poradce, jeho zástupce nebo pracovník povinen zachovávat ml�enlivost, pokud je to 
v zájmu klienta. 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Poradce je oprávn�n odstoupit od této smlouvy, dojde-li k narušení d�v�ry mezi ním 
a klientem, neposkytuje-li klient pot�ebnou sou�innost nebo nesložil-li klient bez závažného 
d�vodu p�im��enou zálohu na odm�nu za poskytnuté služby. 

2. V p�ípad� odstoupení od smlouvy je poradce povinen do 15 dn�, kdy klientovi 
odstoupení oznámil, u�init všechny neodkladné úkony a zú�tovat s klientem zálohu na odm�nu 
a výdaje, pokud ji klient zaplatil. 
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VIII. 

Trvání smluvního vztahu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu …….. . 

IX. 

Zánik smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah uzav�ený na dobu neur�itou m�že zaniknout výpov�dí smlouvy 
kterýmkoliv ú�astníkem smluvního vztahu. Výpov�� nabývá ú�innosti dnem, kdy se o ní druhá 
strana dov�d�la nebo mohla dov�d�t. 

2. Smluvní vztah uzav�ený na dobu ur�itou zaniká uplynutím sjednané doby. 

3. Smluvní vztah zaniká spln�ním p�edm�tu smlouvy. 

4. Smluvní vztah lze kdykoliv ukon�it dohodou stran. 

5. Pokud je ú�astníkem smlouvy právnická osoba, zaniká smlouva dnem jejího zániku 
bez právního nástupce. Smluvní vztah zaniká úmrtím klienta. 

6. Smluvní vztah také zaniká, pokud poradce pozbyl právo vykonávat da�ové 
poradenství podle § 4 odst. 3 zákona �. 532/1992 Sb., o da�ovém poradenství a Komo�e 
da�ových poradc� 	eské republiky ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. O této skute�nosti je poradce 
povinen klienta neprodlen� informovat. 
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X. 

Záv�re�ná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

2. Veškeré zm�ny této smlouvy je možné u�init jen po vzájemné dohod� smluvních 
stran a v písemné form�.  

3. V p�ípad�, že n�které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, z�stávají 
ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy 
ustanovením jiným, které nejlépe  svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení p�vodního. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, p�i�emž každá ze stran obdrží po 
jednom. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že jí uzav�ely ze 
své pravé a svobodné v�le a nikoliv v tísni �i za nápadn� nevýhodných podmínek, na d�kaz 
�ehož p�ipojují své níže uvedené podpisy. 

V Uherském Brod�, dne  …………. 

  

……………………………….     ……….……………………….. 

                   Poradce                 Klient 
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