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Anotácia

Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského plánu pre 

založenie daňovo-poradenskej firmy, ktorá sa zaoberá prevažne daňovým poradenstvom 

a takisto  poskytuje svojím klientom aj poradenstvo v  oblasti účtovníctva a zakladania 

podnikov. Prvá časť práce je zameraná na teoretický základ pre tvorbu podnikateľského 

plánu. V druhej praktickej časti je vypracovaný podnikateľský plán na založenie 

konkrétnej firmy. Firma bude založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným a bude 

umiestnená v Uherskom Hradišti.

Kľúčové slová

podnikateľský plán, finanční plán, založenie podniku, podnikanie

Annotation

The object of my bachelor thesis is to develop a business plan for setting up a business 

which deals mainly with tax and also provides its clients advice on the establishment of 

accounting. The first part focuses on the theoretical basis for creating a business plan. In 

the second practical part, a business plan for establishing a particular firm is drawn up. 

The firm will be established as a limited liability company and will be located in 

Uherské Hradište.
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business plan, financial plan, establishment of a company, business
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Úvod

Dôvodom výberu témy "Podnikatelský záměr – Založení daňově - poradenské 

firmy" bol môj záujem o tému, ktorá by bola zaujímavá z praktického hľadiska. Pri jej 

vypracovaní si môžem prehĺbiť teoretické znalosti a vedomosti nadobudnuté pri štúdiu.

Prvá časť práce je teoretická, kde je hlavná pozornosť venovaná podnikateľskému 

plánu a jeho obsahu. Rozsah a štruktúru podnikateľského plánu je možné prispôsobiť 

potrebám konkrétneho podniku. V praktickej časti som sa zaoberal aplikáciou 

teoretických poznatkov na reálne údaje. Zahŕňa popis podniku, služby, analýzu 

konkurencie, marketingový plán a finančný plán.

Cieľom mojej bakalárskej práce je spracovanie podnikateľského plánu na založenie 

prosperujúcej firmy Hineco s.r.o. a vytvorenie troch dobre platených pracovných miest.

Spoločnosť sa bude zaoberať prevažne daňovým poradenstvom, ale poskytuje svojím 

klientom aj poradenstvo v oblasti účtovníctva a zakladania podnikov.

 Podnikateľský plán je základom pre začínajúceho podnikateľa. Pomôže nám jasne 

vytýčiť ciele a plány, uvedomiť si všetky úskalia a bariéry, nastaviť si reálny časový 

horizont, dalo by sa povedať, že je to ukazovateľ našej podnikateľskej budúcnosti. 

Môže byť použitý ako podklad pre posúdenie úspešnosti projektu pri žiadosti o úver 

alebo pri inej forme financovania. Jednou z najdôležitejších častí je finančné plánovanie 

podniku, kde predpokladané výsledky hospodárenia podniku môžu ukázať, či bude 

projekt úspešný.

Pretože som zároveň autorom plánu , jedným z budúcich spoločníkov a konateľ v 

podniku, nie je tu žiadny sprostredkovateľský vzťah. Príprava podnikateľského projektu 

môže mať významný vplyv na dosiahnutie prosperity podniku, čo je pre mňa prínosom 

a zároveň je to spôsob, ktorý vedie k úspore nákladov, ktoré by boli spojené s jeho 

vypracovaním externou firmou.

Súčasne je potrebné upozorniť na to, že spracovaný podnikateľský plán nebude 

vzhľadom k premenlivosti podnikateľského prostredia platiť bez zmeny dlhší čas. Preto 

ho treba chápať ako stále sa vyvíjajúci dokument, ktorý je potrebné neustále 

prispôsobovať a upravovať vzhľadom k meniacim sa podmienkam pre potreby 

zabezpečenia ďalšieho rozvoja podniku.

V práci budú použité najmä metódy analýzy. Práca by mala potvrdiť predpoklady 

pre úspešnú životaschopnosť tejto investičnej akcie.
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Idea vlastného podnikania je nápadom asi každého, pred tým  je však rozumné si 

prehodnotiť vlastné možnosti k jeho realizácii. Mať len nápad je síce krok k úspechu ale 

veľmi malý. Touto prácou sa snažím prispieť k uvedomovaniu si všetkých možných 

hľadísk správneho podnikania.
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Teoretická časť

1. Podnik a podnikanie

V prvej časti mojej bakalárskej práce definujem pojmy podnik, podnikateľ 

a podnikanie. Ďalej sa budem zaoberať založením spoločnosti z právneho, daňového 

a ekonomického hľadiska.

Na základe získaných informácií vyberiem najlepšiu možnú formu podnikania pre 

konkrétny podnikateľský zámer uvedený v praktickej časti práce.

1.1. Definícia podniku a podnikania

Podľa zákona č. 513/1991 Zb., v platnom znení je podnik súbor hmotných, ako aj 

osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné 

majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku 

alebo vzhľadom k svojej povahe majú pre tento účel slúžiť. [6]

Termín podnikanie vymedzuje opäť obchodný zákonník, a to ako nepretržitú 

činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. [6]

Podľa Roberta Hisricha je podnikanie proces vytvárania čohosi iného, čomu náleží 

hodnota prostredníctvom vynakladania potrebného času a úsilia, preberanie

sprievodných finančných, psychických a spoločenských rizík a získavanie výslednej 

odmeny v podobe peňažného a osobného uspokojenia. [2]

„Entrepreneur“ (podnikateľ) slovo pochádzajúce z francúzskeho jazyka, kde 

v doslovnom preklade znamená „sprostredkovateľ“ či „prostriedok“. [2]

Ak budeme vychádzať z interpretácie pojmu podnikanie od Roberta Hisricha, dá sa 

podnikateľ definovať ako osoba, ktorej konanie vytvára čosi iné, čomu náleží hodnota 

prostredníctvom vynakladania potrebného času a úsilia, preberanie sprievodných 

finančných, psychických a spoločenských rizík a získavanie výslednej odmeny 

v podobe peňažného a osobného uspokojenia. [3]
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V ČR je definícia podnikateľa zakotvená v zákone č. 513/1991 Zb. [6] Je to:

1. osoba zapísaná v obchodnom registri

2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

zvláštnych predpisov

4. osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa zvláštneho predpisu.

1.2. Právne formy podniku

Každá právna forma podniku je iná, má svoje špecifiká, svoje výhody a nevýhody. 

Preto je na každom podnikateľovi, ktorú právnu formu podniku si zvolí, ktorá je pre 

jeho podnikanie najlepšia a bude pod ňou vystupovať na trhu. 

Jednotlivé typy právnych foriem podnikania upravuje obchodný zákonník 

a živnostenský zákonník sa zaoberá podnikateľskými subjektmi, ktoré prevádzkujú 

svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

V Českej republike môžu ľudia podnikať dvomi spôsobmi, ako je uvedené 

v obchodnom zákonníku [6]:

 podnikanie fyzických osôb

 podnikanie právnických osôb

1.3. Podniky v ČR podľa právnej formy

Ako uvádza aj Miloslav Synek v knihe Podniková ekonomika [5], môžme podniky 

podľa právnej formy vlastníctva triediť nasledovne:

1. podnik jednotlivca respektíve podnik fyzickej osoby

2. obchodné spoločnosti
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 osobné

 verejná obchodná spoločnosť

 komanditná spoločnosť

 kapitálové

 spoločnosť s ručením obmedzeným

 akciová spoločnosť

3. družstva

4. verejné (štátne) podniky

1.4. Hlavné kritéria rozhodovania pri výbere právnej formy

Hlavné kritéria rozhodovania týkajúce sa výberu právnej formy podniku podľa 

Miloslava Synka [4]:

1. spôsob a rozsah ručenia – podnikateľské riziko

2. oprávnenie podieľať sa na riadení podniku

3. počet zakladateľov

4. nároky na vstupný kapitál

5. administratívna náročnosť založenia podniku a rozsah výdavkov spojených 

so založením podniku

6. účasť na zisku či strate

7. finančné možnosti, obzvlášť prístup k cudzím zdrojom

8. daňové zaťaženie

9. povinnosť zverejniť informácie [4]

1.4.1. Spôsob a rozsah ručenia – podnikateľské riziko

Na spôsobe ručenia a jeho rozsahu závisí riziko podnikateľa, ktorý sa stáva 

zakladateľom a spoločníkom podniku. Podľa platnej právnej úpravy existujú dve 

varianty ručenia:
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 obmedzené ručenie, kde podnikateľ ručí len do výšky nesplateného 

majetkového vkladu. V tomto prípade za záväzky spoločnosti neručí 

osobným majetkom, ale len majetkovým vkladom do podniku (napr. 

u spoločnosti s ručením obmedzeným)

 neobmedzené ručenie, kde podnikateľ ručí za záväzky podniku celým 

svojím, tj. aj osobným majetkom. Tento spôsob ručenia sa týka napríklad 

verejné obchodné spoločnosti. [4]

1.4.2. Oprávnenie podieľať sa na riadení podniku

Obchodný zákonník zakotvuje dve možnosti úpravy vedenia podniku a jeho 

zastupovanie:

 vo vybraných prípadoch je to na uvážení vlastníkov, ktorí môžu toto 

splnomocnenie zakotviť napr. do spoločenskej zmluvy

 zákon predpisuje, aké orgány podnik musí mať a aké sú ich kompetencie [4]

1.4.3. Počet zakladateľov

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným či akciovej spoločnosti je možné, 

aby ju založila, za splnenia určitých podmienok jedna osoba (fyzická, u a.s. právnická). 

Naproti tomu osobnú obchodnú spoločnosť musia založiť minimálne dve osoby, pretože 

sa v podstate jedná o združenie k spoločnému prevádzkovaniu živnosti. 

Okrem toho obchodný zákonník u spoločnosti s ručením obmedzeným ako 

u jedinej spoločnosti limituje aj maximálny počet spoločníkov, a to na 50 osôb. [4]

1.4.4. Nároky na vstupný kapitál

Minimálny rozsah počiatočného kapitálu potrebného pre založenie podniku je zo 

zákona definovaný len pre kapitálové spoločnosti, a to u spoločnosti s ručením 

obmedzeným v rozsahu 200 tis. Kč (minimálny vklad spoločníka je 20 000 Kč). 

Pre akciové spoločnosti platí podmienka základného kapitálu vo výške 2 mil. Kč. Ak 

chcú tieto spoločnosti mať akcie kótované na trhu cenných papierov, potom 
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veľkosť základného kapitálu musí tvoriť min. 20 mil. Kč. U živnostníkov a u osobných 

obchodných spoločností nie je zo zákona určený počiatočný kapitál, ale na rozdiel od 

kapitálových spoločností sa predpokladá osobná účasť spoločníka na výkone 

a prevádzkovaní živnosti. [4]

1.4.5. Administratívna náročnosť založenia podniku a rozsah 

výdavkov spojených so založením podniku

Administratívna náročnosť je spojená s úpravou podmienok, za ktorých spoločnosť 

vzniká. V obchodných spoločnostiach majú spravidla rozhodujúci vplyv výdaje spojené 

jednak: 

 s povolením živnosti (oprávnenie na všetky činnosti uvedené v predmete 

podnikania)

 so spracovaním spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a s jej 

notárskym overením 

 so zápisom do Obchodného registra

 so spracovaním a zverejnením auditu

Naproti tomu u podnikateľov - živnostníkov sa jedná o jednorazový výdavok, ktorý 

zaplatia za vydanie napríklad živnostenského oprávnenia. [4]

1.4.6. Účasť na zisku či strate

Miera rizika podnikateľa je úmerná jeho účasti na zisku (strate). U osobných 

obchodných spoločností v prípade, že spoločníci neuzavreli dohodu o rozdeľovaní 

zisku, delí sa zisk rovným dielom medzi všetkých spoločníkov. Výnimku tvoria tie 

prípady, keď delenie vyplýva priamo zo zákona (napr. úprava delenia zisku 

u komanditnej spoločnosti medzi komanditistov a komplementárov). Dôležitou 

skutočnosťou však je, že u spoločnosti s ručením obmedzeným zisk vyprodukovaný 

firmou podlieha dvojitému zdanenia. Najprv je zdanený zisk vo forme dane z príjmu 

právnických osôb a ďalej potom v prípade výplaty podielu na zisku je tento kapitálový 

výnos ďalej zdaňovaný zrážkovou daňou. [4]
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1.4.7. Finančné možnosti, obzvlášť prístup k cudzím zdrojom

Jedná sa najmä o možnosti zvýšenia vlastného kapitálu a o prístup k cudziemu 

kapitálu. S tým je spojená otázka možnosti zapojenia rizikového kapitálu, ktorý obvykle 

prichádza do spoločností, ktoré majú extrémne rastové príležitosti. Úverové možnosti 

jednotlivých právnych foriem sa líšia. Odvíjajú sa od výšky kapitálu, ktorým spoločnosť 

disponuje a úlohu zohráva aj spôsob a miera ručenia spoločníkov. Cudzie zdroje môžu 

mať podobu nielen už spomínaných úverov od bánk, ale do úvahy prichádza pôžička 

majiteľov podniku, ktorá však musí byť úročená minimálnou úrokovou mierou.

K ďalším možnostiam financovania patrí: 

 emisia dlhopisov

 kúpa iným podnikom – akvizícia podniku – kúpa obchodných podielov

 fúzia – spájanie sa podnikov

 tichý spoločníci

 trocha iný charakter majú strategické aliancie alebo združenia [4]

1.4.8. Daňové zaťaženie 

Daňové hľadisko je veľmi dôležité pri voľbe právnej formy podnikania. V súčasnej 

dobe môžu byť podnikatelia poplatníkmi:

a) priamych daní: 

 daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 daň z nehnuteľností

 daň z prevodu nehnuteľností

b) nepriamych daní: 

 daň z pridanej hodnoty

 daň spotrebná

 daň cestná [4]
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1.4.9. Povinnosť zverejniť informácie

Pod povinnosť zverejniť informácie sa rozumie povinnosť spoločnosti publikovať

auditovanú účtovnú závierku do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktorá túto 

závierku prerokovala. Táto povinnosť sa týka najmä spoločností, ktoré emitujú cenné 

papiere. [4]

1.5. Spoločnosť s ručením obmedzeným

Na základe vyššie uvedených kritérií sa nám javila ako najlepšia možnosť založenie 

spoločnosti s ručením obmedzeným, a preto si tento typ spoločnosti popíšeme 

podrobnejšie. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti 

v Českej republike. Jej výhoda spočíva v obmedzenom ručení za záväzky spoločnosti, 

relatívne nízkej hodnote minimálneho základného imania a malej administratívnej

náročnosti. Určitým spôsobom spoločnosť s ručením obmedzeným subjektívne posúva 

úroveň podnikania od fyzickej osoby vyššie k profesionálnejšiemu prístupu.

Spoločnosť môže byť založená jednou osobou, ale môže mať najviac 50 

spoločníkov. S.r.o. je spoločnosť, ktorej základné imanie je tvorené vkladmi 

spoločníkov a jej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti. Za neplnenia svojich 

záväzkov zodpovedá spoločnosť celým svojím majetkom. 

Firma spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením 

obmedzeným", postačí však skratka "spol. s.r.o." alebo "s.r.o.". 

Výška základného kapitálu spoločnosti musí byť najmenej 200 000 Kč a výška 

vkladu spoločníka musí byť najmenej 20 000 Kč. Pred podaním návrhu na zápis 

spoločnosti do obchodného registra musí byť splatené celé emisné ážio a na každý 

peňažný vklad musí byť splatených najmenej 30%. Celková výška splatených 

peňažných vkladov spolu s hodnotou splatených nepeňažných vkladov musí však byť 

najmenej 100 000 Kč. Ak je spoločnosť založená jedným zakladateľom, môže byť 

zapísaná do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatený jej základný kapitál. 

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia.
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Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac 

konateľov. Ak je konateľov viac je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich 

samostatne, ak spoločenská zmluva alebo stanovy nestanovia inak. 

Valná hromada spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti jej 

rozhodovania spadá napr. menovanie a odvolávanie konateľov, zmeny spoločenskej 

zmluvy, stanov a schvaľovanie účtovnej uzávierky. [17]

Spoločenská zmluva musí podľa obchodného zákonníka [6] obsahovať aspoň :

 meno a sídlo spoločnosti 

 určenie spoločníkov uvedením firmy alebo názvu a sídla právnickej osoby 

alebo mena a bydliska fyzickej osoby 

 predmet podnikania (činnosti) 

 výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka vrátane 

spôsobu a lehoty splácania vkladu 

 mená a bydlisko prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú 

v mene spoločnosti 

 mená a bydlisko členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje 

 určenie správcu vkladu 

 iné údaje, ktoré vyžaduje zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia 

vnútornú organizáciu spoločnosti a podrobnejšie niektoré záležitosti obsiahnuté 

v spoločenskej zmluve. [6]

1.6. Základný postup založenia s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne zdĺhavý proces, ktorý 

v súčasnosti väčšinou viazne na rýchlosti vybavovania, na úradoch. Na založenie 

spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné vykonať najmä nasledujúce úkony [16]:
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 uzavretie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny formou 

notárskeho zápisu 

 zloženie základného kapitálu spoločnosti, alebo jeho povinnej minimálnej 

časti 

 získanie živnostenských oprávnení (živnostenských listov) 

 zápis spoločnosti do obchodného registra 

 registrácia spoločnosti u finančného úradu

1.6.1. Spísanie a podpis spoločenskej zmluvy 

Napísaním a podpísaním spoločenskej zmluvy je založená spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Spoločenská zmluva musí byť teraz spísaná formou notárskeho zápisu. 

Predtým bola táto povinnosť stanovená iba v prípade jediného spoločníka (zakladacia 

listina), teraz už sa vzťahuje na všetky novo vytvorené s.r.o. Notársky zápis vrátane 

potrebného počtu kópií  vám pripraví každý notár v cene okolo 3 000 Kč. Každý notár 

má svoj vzor do ktorého doplní vami požadované údaje a zmluvné ujednanie. [3]

1.6.2. Zloženie vkladov 

Spôsob zloženia vkladov stanoví spoločenská zmluva. Zvyčajne sa volí zloženie 

vkladov na bankový účet. Najjednoduchší spôsob je založenie nového bankového účtu 

na meno správcu vkladov a zloženie vkladov na tento účet. Banka na požiadanie vydá 

potvrdenie o zložení vkladov a o jeho výške. Potvrdenie potom slúži ako jeden zo 

zakladajúcich dokumentov a preukazuje sa pri podaní návrhu na zápis do obchodného 

registra. Vklady možno zložiť i v hotovosti u správcu základného imania, ktorý 

následne vydá vyhlásenie o zložení základného imania. Vznikom spoločnosti (zápisom 

do obchodného registra) sa stávajú vklady jej majetkom a spoločnosť s nimi môže 

voľne disponovať. [3]

1.6.3. Získanie živnostenských listov 

K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa dokladajú príslušné 

oprávnenia na podnikanie (živnostenské listy, koncesie) [3]
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1.6.4. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra 

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva u príslušného registrového súdu. 

Návrh na zápis podpisujú všetci konatelia, podpisy musia byť úradne overené.

Ako prílohy sa k návrhu prikladajú [3]:

 2 x spoločenská zmluva či zakladacia listina, vo forme notárskeho zápisu

 oprávnenie k podnikateľskej činnosti (živnostenské listy)

 listina osvedčujúca právny dôvod užívania nehnuteľnosti (výpis z katastru 

nehnuteľností), kde spoločnosť umiestnila svoje sídlo

 doklady o splnení vkladovej povinnosti (potvrdenie správcu vkladov/ banky, 

posudky znalcov, atď.)

 výpis z registra trestov všetkých konateľov nie starší ako 3 mesiace

 čestné prehlásenie konateľov a podpisové vzory

1.6.5. Zápis spoločnosti do obchodného registra

Na zápis spoločnosti do obchodného registra sa čaká až pol roka (záleží na 

registrovom súde). Zápisom do obchodného registra fakticky vzniká spoločnosť 

s ručením obmedzeným. [16]

1.6.6.  Registrácia spoločnosti u finančného úradu 

Prvou z povinností novozaloženej spoločnosti je jej registrácia u miestne

príslušného finančného úradu. [16]

1.7. Výhody a nevýhody malých a stredných podnikov

V tejto kapitole popíšem výhody a nevýhody malých a stredných podnikov z toho 

dôvodu, že v praktickej časti mojej bakalárskej práce sa budem zaoberať zakladaním 

malého podniku.
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Medzi hlavné výhody MSP patria predovšetkým [18]:

 jednoduchá organizačná štruktúra - prináša nižšie náklady na riadenie firmy 

a nižšiu mieru byrokracie 

 flexibilita - malé a stredné podniky môžu rýchlejšie a citlivejšie reagovať na 

zmeny ako veľké korporácie - s tým súvisí aj väčšia pružnosť a schopnosť 

improvizácie 

 menšia náročnosť na energiu a suroviny – napr. administratívna záťaž v 

prípade malých podnikov je menšia ako u veľkých 

 ľahšie hľadajú drobné medzery na trhoch a lepšie sa uplatňujú na lokálnych 

trhoch, pretože môžu individuálne riešiť potreby zákazníkov 

 finančnú náročnosť na 1 pracovné miesto je nižšia ako vo veľkej spoločnosti 

 sú nositeľmi veľkého počtu inovácií 

 osobný a priamy kontakt majiteľa firmy s ostatnými zamestnancami 

a možnosť udržiavanie osobného kontaktu so zákazníkmi 

 založenie firmy nebýva kapitálové náročné 

Naopak medzi hlavné nevýhody malých a stredných podnikov patria [18]:

 horší prístup k cudziemu kapitálu ako majú veľké spoločnosti 

 nemôžu sa zúčastniť podnikania, kde sú potrebné veľké investície 

 často majú slabšiu pozíciu vo verejných súťažiach o štátne zákazky

 nemôžu si dovoliť zamestnávať špičkových odborníkov a vedcov 

 často ich ohrozujú veľké spoločnosti 

 časté legislatívne zmeny kladú veľké nároky na podnikateľov

  ľahšie sa môžu dostať do platobnej neschopnosti, keď odberatelia včas 

neplatia

 nízky trhový podiel 

 nižší stupeň technologického rozvoja

 nižšia dostupnosť informácií a poradenských služieb
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2. Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo je pomerne mladé odvetvie, vyvíjajúce sa od roku 1993. Jeho 

vykonávanie  je upravené zákonom a v stanovách Komory daňových poradcov. Dňa 

1.6.2008 vstúpila do platnosti novela zákona č. 523/1992 Zb., o daňovom poradenstve 

a Komore daňových poradcov ČR a na jej základe sú právnické osoby oprávnené užívať 

štatútu daňového poradcu. Z toho vyplýva, že môžu poskytovať daňové poradenstvo 

a zastupovať svojich klientov v rovnakom rozsahu ako daňoví poradcovia.

Podľa stanov Komory daňových poradcov ČR môže právnická osoba vykonávať 

daňové poradenstvo pomocou aspoň jedného daňového poradcu. Tým môže byť iba 

daňový poradca, ktorý nemá pozastavený ani prerušený výkon daňového poradenstva. 

Daňovým poradcom sa rozumie fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov, 

členom komory sa stáva dňom zápisu do zoznamu daňových poradcov. [19]

Podľa zákona o daňovom poradenstve [21] je fyzickú osobu komora povinná 

zapísať do zoznamu po zložení kvalifikačnej skúšky najneskôr však do konca mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom fyzická osoba skúšku zložila. Kvalifikačnú skúšku 

alebo jej časť je oprávnená skladať fyzická osoba, ktorá:

 má plnú spôsobilosť k právnym úkonom

 je bezúhonná

 nevykonáva zamestnanie, funkciu alebo činnosť, vedľa ktorých osobitný 

právny predpis nepripúšťa podnikanie

 nemá pracovno-právny, služobný alebo iný podobný vzťah k štátnemu 

orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, do ktorého pôsobnosti patrí 

kontrola a rozhodovanie vo veciach daní

 získala vysokoškolské vzdelanie aspoň v rámci akreditovaného bakalárskeho 

študijného programu

 nebola v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o vykonanie 

kvalifikačnej skúšky alebo jej časti vyškrtnutá zo zoznamu daňových 

poradcov 
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Obsah kvalifikačnej skúšky alebo jej časti, ako aj zloženie skúšobnej komisie, musí 

zodpovedať účelu skúšky, ktorým je zistiť úroveň vedomostí žiadateľa, potrebných 

k vykonávaniu daňového poradenstva, najmä úroveň vedomostí z odboru finančného, 

správneho, občianskeho a obchodného práva, financií, ekonomiky a účtovníctva. [21]

2.1. Kódex daňového poradcu

Etický kódex [7] je jedným zo základných dokumentov, ktoré upravujú pravidlá 

výkonu daňového poradenstva. Medzi jeho zásady a pravidlá práce patria:

2.1.1. Nezávislosť

Pri plnení úloh si daňový poradca musí strážiť svoju osobnú a ekonomickú 

nezávislosť. To platí tak pri zastupovaní klienta, ako aj pri prekonávaní rozporov medzi 

záujmami svojimi, klientovým, finančných úradov a ďalších zainteresovaných strán.[7]

2.1.2. Osobná zodpovednosť

Daňový poradca vykonáva svoje aktivity na svoju vlastnú zodpovednosť. Je 

zodpovedný  za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky práce zamestnancov, ktorých 

poveril danú prácu vykonať. Ak vznikne klientovi škoda spôsobená chybným plnením 

povinností daňovým poradcom alebo jeho zamestnancami, je mu ju tento daňový 

poradca povinný nahradiť. Tieto riziká musia byť kryté povinným poistením. Ak je 

daňové poradenstvo vykonávané spoločnosťami, musia byť tieto spoločnosti vedené 

a kontrolované kvalifikovanými daňovými poradcami. V prípade, že sa spoločnosť 

okrem daňového poradenstva zaoberá aj inými činnosťami, musí byť za úsek daňového 

poradenstva zodpovedný minimálne jeden daňový poradca. [7]

2.1.3. Starostlivosť a svedomitosť

Pri výkone povolania je potrebné dodržiavať platné právne aj odborové predpisy. 

Vyžaduje sa korektné jednanie pri vykonávaní profesie, nevytvárať rozhodnutia na 
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základe pocitov a taktiež starostlivé zachádzanie so zverenými peniazmi a majetkovými 

hodnotami - cudzie peňažité hodnoty musia byť spravované oddelene od vlastných. 

Pred prijatím zákazky je treba posúdiť, či je jej dôkladné a vecné správne splnenie 

možné bez vzniku konfliktu záujmov. Ak toto možné nie je, zákazku treba 

odmietnuť.[7]

2.1.4. Mlčanlivosť

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na všetko, čo sa daňový poradca dozvedel pri 

výkone svojej profesie alebo pri príležitosti vykonávať pracovnú činnosť od svojho 

klienta. Dodržiavanie mlčanlivosti sa vzťahuje aj na zamestnancov. Povinnosť 

mlčanlivosti sa týka i zákazu nepovoleného zhodnocovania obchodných a podnikových 

tajomstiev. [7]

2.1.5. Činnosti zlučiteľné a nezlučiteľné s výkonom profesie

S vykonávaním daňového poradenstva sú zlučiteľné iba tie činnosti, ktoré 

neohrozujú profesijné povinnosti. [7]

2.1.6. Reklama

Inzeráty a iné reklamné aktivity vykonávané na základe národných legislatív musia 

odpovedať zákonným alebo inak stanoveným ustanoveniam a praktickým nutnostiam. 

Musia byť legálne, pravdivé a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi. Nesmie 

dochádzať k zavádzajúcej inzercii a nepodloženej kritike. Všetky prejavy na verejnosti 

musia svojím obsahom a formou zodpovedať všeobecnému náhľadu na profesiu. [7]

2.1.7. Vzťah ku kolegom

Vo vzťahu k iným daňovým poradcom je potrebné zachovávať kolegiálne 

správanie. To platí najmä pre spoločné zastupovanie jedného klienta a výmenu 

zákaziek. [7]
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2.1.8. Poplatky

V prípade, že neexistujú žiadne zákonné tarify, mal by mať klient pred uzavretím 

zmluvy možnosť zoznámiť sa so zásadami výpočtu poplatkov. Odmena za daňové 

poradenstvo musí byť vypočítaná vo vzťahu k významu práce a času, ktorý bol jej 

výkonu venovaný. [7]

2.1.9. Disciplinárne sankcie

Profesijné zásady prijaté profesijnými organizáciami musia byť voči ich členom 

presadzované disciplinárnymi opatreniami, ktoré by mali zahŕňať aj možnosť 

vylúčenia.[7]

2.1.10. Ďalšie vzdelávanie

Profesionálne organizácie daňových poradcov by mali svojim členom poskytovať 

primerané možnosti v ďalšom vzdelávaní a v tom ich aj podporovať. [7]
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3. Podnikateľský plán z teoretického hľadiska

Ďalšia časť bakalárskej práce bude venovaná teoretickým poznatkom, ktoré budú 

potrebné pri tvorbe konkrétneho podnikateľského plánu. Tiež sa nám tu naskytá otázka 

prečo je vhodné spracovať podnikateľský plán, niekedy tiež označovaný ako 

podnikateľský zámer či podnikateľský projekt.

Podľa Korába [3] je dobré zostaviť si podnikateľský plán práve preto, aby sa naša 

podnikateľská myšlienka stala realitou, a zároveň aby sme čo najviac minimalizovali 

riziko neúspechu. Tento plán predstavuje základný dokument, ktorý nám pomôže 

definovať ciele podnikateľskej činnosti a spôsoby ich dosiahnutia. Podnikateľský plán 

je písomný materiál popisujúci všetky podstatné vonkajšie i vnútorné faktory, ktoré 

súvisia so založením a rozbehom nášho nového podniku. Poslúžia nám tiež ako vhodný 

nástroj pri riadení podniku v období rastu, ako podklad pri žiadosti o získanie zdrojov 

pre financovanie podniku. Výrazným spôsobom znižuje aj riziko neúspechu.

O podnikateľskom pláne sa niekedy tiež hovorí ako o akomsi "autoatlase", ktorý 

obsahuje odpovede na otázky typu: kde sme teraz, kam chceme ísť a ako sa tam chceme 

dostať. Práve starostlivo, kvalitne a realisticky spracovaný podnikateľský plán, by nám 

mal dať odpovede na uvedené otázky.

Kde sme teraz?  Aby sme jasne stanovili odpoveď, je potrebné detailne popísať:

 náš podnik (podnikateľskú identitu), teda: akú má alebo bude mať podnik 

právnu formu, jeho súčasnú alebo budúcu organizačnú štruktúru

 kľúčových pracovníkov, na ktorých budeme stavať naše budúce podnikanie 

(kvalitní zamestnanci sú tými najvyššími aktívami nášho podniku). 

Vysvetliť, ako bude podnik riadený, kto budú kľúčoví ľudia na 

manažérskych pozíciách a aká je ich kvalifikácia.

 prostredie nášho podnikania - na tento účel je možné efektívne využiť tzv. 

SLEPT analýzu. Medzi faktory, ktoré je treba analyzovať patria:
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o S – sociálne faktory - vnášajú  do podnikového 

rozhodovania väčšiu spoločenskú zodpovednosť 

o L – legislatívne faktory - činnosť podniku ovplyvňujú zákony, 

normy a vyhlášky

o E – ekonomické faktory – hospodárska politika štátu

o P – politické faktory – záujmy politických strán

o T – technologické faktory – úroveň ostatných subjektov, 

s ktorými sa podnik porovnáva

Kam chceme ísť? Odpoveďou je vlastne stanovenie cieľa a stratégia nášho nového 

podniku. Stratégia úzko súvisí s cieľmi, ktoré podnik sleduje. Všeobecne môžeme 

povedať, že ciele sú žiaduce budúce stavy, ktoré sa majú dosiahnuť. Stratégia potom 

vyjadruje základné predstavy o tom, akou cestou sa budú podnikové ciele dosahovať.

Ako sa tam chceme dostať?  K získaniu odpovedí je potrebné spracovať:

 podrobný finančný plán, vrátane základnej finančnej analýzy

 návrh riadenia finančných, ľudských a materiálových zdrojov

 spracovanie marketingového plánu 

Súvislosť faktorov, o ktorých je potrebné uvažovať podľa Korába [3], je uvedená 

na obrázku.

Obr. 1: Účel a zmysel  podnikateľského plánu
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Podnikateľský plán je dôležitým dokumentom nielen pre samotného zakladateľa 

podniku, teda majiteľa, ale o podnikateľský plán sa môžu tiež zaujímať ďalší investori, 

bankári, manažéri, ale napríklad aj zákazníci, zamestnanci a konzultanti. Pretože každý 

z vyššie menovaných užívateľov podnikateľského plánu ho bude čítať z rôznych 

dôvodov, musí byť spracovaný natoľko komplexne, aby zahrňoval dôvody 

zainteresovanosti každého z nich. Je možné povedať, že za 3 hlavné skupiny užívateľov 

podnikateľského plánu môžeme označiť manažérov, majiteľov a investorov. Jeho 

význam pre tieto kategórie ľudí spočíva v tom, že:

 napomáha pri stanovení životaschopnosti podniku

 poskytuje podnikateľovi / majiteľovi akýsi návod pre jeho ďalšie plánovacie

 činnosť

 slúži ako dôležitý nástroj pri získavaní finančných zdrojov

 slúži ako vhodný nástroj na kontrolu našich podnikateľských aktivít [3]

Pre úspešný rozvoj firmy vyplývajú zo spracovania podnikateľského plánu dve 

základné úlohy - interná a externá.

V rámci podniku, predovšetkým pre podnikateľa samotného poskytuje 

podnikateľský plán  možnosť premyslieť a kriticky preskúmať vlastnú podnikateľskú 

koncepciu. Ďalej slúži ako nástroj pre úspešne vedenie a rozvoj firmy, ku kontrole 

peňažných tokov, k sledovaniu predaja alebo výkonnosti zamestnancov a k príprave 

dlhodobých plánov. Z tohto pohľadu sa podnikateľ dozvedá, či bolo jeho očakávanie 

reálne, či sa splnilo a v prípade, že došlo k veľkému odchýleniu od plánu musí zistiť 

príčiny. [22]

Kvalitne spracovaný podnikateľský plán môže byť prvým krokom k úspešnému 

podnikaniu. Je to dokument, ktorým oslovuje podnikateľ investora respektíve banku 

a prináša mu tak prvý, veľmi dôležitý obraz svojho podniku. Je to akási vizitka firmy, 

ktorá musí presvedčiť na prvý pohľad a musí investora či banku uistiť, že riziko spojené 

s poskytnutím úveru je minimálne. Teda môžeme povedať, že pomocou 

podnikateľského plánu komunikujeme s potenciálnymi investormi, a to je zároveň jeho 

druhá, externá úloha. [22]
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3.1. Štruktúra podnikateľského plánu

Podoba podnikateľského plánu sa môže odlišovať v závislosti od veľkosti podniku, 

no jeho obvyklá štruktúra a členenie býva zachované. Schému, jednotlivé časti a ich 

obsah si stručne popíšeme v nasledujúcom texte.

Schéma podnikateľského plánu podľa Hisricha [2]:

 Titulná strana 

 Exekutívny súhrn

 Analýza odvetvia 

 Popis podniku

 Výrobný plán

 Marketingový plán

 Organizačný plán

 Hodnotenie rizík

 Finančný plán

 Prílohy (podporná dokumentácia)

3.1.1. Titulná strana 

Podáva stručný výklad obsahu podnikateľského plánu, zvyčajne by mala 

obsahovať:

 názov a sídlo spoločnosti 

 mená podnikateľov a spojenia na ne (telefón, e-mail) 

 stručný opis spoločnosti a charakter podnikania 

 čiastku potrebného financovania a jeho štruktúru

 prehlásenie o dôvernosti správy 

Titulná strana uvádza základnú koncepciu, ktorú chce podnikateľ ďalej  rozvíjať.

Investori ju považujú za dôležitú súčasť plánu, vzhľadom k tomu, že sú hneď v úvode 

oboznámení s výškou potrebnej investície. [2]
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3.1.2. Exekutívny súhrn

Táto časť sa spracováva až po zostavení celého podnikateľského plánu, a to 

v rozsahu 3- 4 stránok. Jeho hlavnou úlohou je osloviť potenciálnych investorov, a preto 

by mal stručne a presvedčivo ozrejmiť kľúčové body plánu, medzi ktoré patrí povaha 

podniku, rozsah potrebného financovania a podiel na trhu, a tiež  podnikateľove

očakávania. [2]

3.1.3. Analýza odvetvia

Nový podnik je nutné zaradiť do príslušného kontextu. Preto je potrebné zaoberať 

sa najmä analýzou konkurenčného prostredia, kde sú zahrnutí všetci významní 

konkurenti a ich silné a slabé stránky. Taktiež je potrebné analyzovať odvetvie 

z hľadiska vývojových trendov a historických výsledkov, uviesť by sa mali aj 

predpovede do budúcna v rámci odvetvia.

V neposlednom rade je potrebné analyzovať zákazníkov a na základe vykonania 

segmentácie trhu by mal byť vytipovaný cieľový trh pre nový podnik. Väčšina novo 

zakladaných podnikov je schopná účinne vstúpiť do konkurenčného boja len v jednom 

či niekoľkých málo tržných segmentoch. [2]

3.1.4. Popis podniku

Nový podnik by mal byť podrobne popísaný, aby potenciálny investor mohol 

získať predstavu o jeho veľkosti a zábere. Kľúčovými prvkami sú:

 výrobky alebo služby 

 umiestnenie/ lokalita a veľkosť podniku 

 personál

 potrebné kancelárske zariadenia a iné technické vybavenie 

 príprava podnikateľa - vedomostné vybavenie a predchádzajúca prax alebo 

referencie
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Umiestnenie  podniku môže byť pre jeho úspešnosť životne dôležitou záležitosťou, 

obzvlášť ak ide o maloobchodnú predajňu alebo poskytovanie služieb. Pri hodnotení 

priestorov, kde bude podnik umiestnený je dôležité zohľadniť možnosti parkovania, 

prístup z hlavných komunikácií, dostupnosti z hľadiska zákazníkov. [2]

3.1.5. Výrobný plán

 By mal popisovať celý výrobný proces. V prípade, že sa nebudeme zaoberať 

výrobným podnikom, ale maloobchodnou predajňou či poskytovaním služieb, bude sa 

táto časť nazývať "obchodný plán". V ňom budú uvedené informácie o nákupe tovaru, 

o potrebných skladovacích priestoroch, atď. [2]

Pokiaľ sa bude podnik venovať poskytovaniu služieb, bude sa táto časť 

podnikateľského plánu týkať popisu procesu poskytovania služieb. [3]

3.1.6. Marketingový plán

Je často potenciálnymi investormi považovaný za najdôležitejšiu súčasť 

zabezpečenia úspechu nového podniku. Marketingový plán totižto objasňuje, akým 

spôsobom budú tovary alebo služby distribuované, oceňované a propagované. Tiež sa 

v ňom uvádzajú odhady objemu výroby alebo služieb, z ktorých možno odvodiť odhad 

rentability nového podniku. Marketingový plán, ktorý je pre podnikateľa sprievodcom 

pri krátkodobom rozhodovaní, sa spracováva každoročne na ďalších 12 mesiacov, musí 

sa sústavne kontrolovať a upravovať. [2]

3.1.7. Organizačný plán

V tejto časti podnikateľského plánu je opísaná forma vlastníctva nového podniku 

(osobné vlastníctvo, obchodná spoločnosť...). Mali by sme tu spomenúť mená 

a prípravu všetkých členov manažérskeho týmu, celú organizáciu aktivít vo vnútri 

podniku, platy, prémie a iné formy odmien. [2]
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3.1.8. Hodnotenie rizík

Pri každom zakladaní nového podniku vznikajú určité potenciálne riziká. 

Najväčšie z nich môžu vyplynúť z reakcie konkurencie, zo slabých stránok marketingu, 

výroby alebo manažérskeho tímu či technologického vývoja. Podnikatelia by sa mali 

snažiť tieto riziká analyzovať a pripraviť alternatívne stratégie pre prípad, že sa obávané 

riziko prejaví. Plány a stratégie pre mimoriadne situácie potenciálnemu investorovi 

dokazujú, že si je podnikateľ vedomí možných rizík a v prípade potreby je pripravený 

im čeliť. [2]

3.1.9. Finančný plán

Určuje objemy príjmov a výdajov, ktoré nový podnik potrebuje a ukazuje, do akej 

miery je podnikateľský plán ako celok ekonomicky reálny. Finančný plán sa zaoberá 

tromi najdôležitejšími oblasťami, ktorými sú: 

 zosumarizovanie predpovede príslušných príjmov a výdajov s výhľadom 

aspoň na 3 roky a odhady pre prvý rok udáva na mesačnom základe. Sú tu 

zahrnuté očakávané tržby, náklady realizovaného tovaru, všeobecné 

a administratívne výdaje

 vývoj hotovostných tokov (Cash- flow) v najbližších aspoň 3 rokoch 

a odhady pre prvý rok udáva na mesačnom základe. Pretože sa účty platia 

v rôznych termínoch, musí sa potreba hotovosti určovať mesačne, a to 

obzvlášť behom prvého roku podnikania.

 odhad súvahy (bilancie), ktorý poskytuje informácie o finančnej situácii 

podniku k určitému dátumu. Zhrňuje aktíva i záväzky (dlhy) podniku, 

investície vložene do neho podnikateľom či ďalšími spoločníkmi, 

a nerozdelený zisk (či kumulovanú stratu). [2]

3.1.10. Prílohy

Obvykle sú v danej časti uvedené informatívne materiály, ktoré nie je nutné 

začleniť do samotného textu. Patria sem napríklad sprostredkované údaje či informácie 
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z primárneho výskumu, ktoré slúžia ako zdôvodnenia rozhodnutí obsiahnutých v texte. 

Do prílohy by mali byť zahrnuté aj všetky nájomné a iné uzatvorené zmluvy, a taktiež 

cenníky dodávateľov a konkurentov. [2]

3.2. Požiadavky na podnikateľský plán

Podľa Fotra [1] by mal dobre vypracovaný podnikateľsky plán splňovať nižšie 

uvedené požiadavky:

 má byť stručný a prehľadný (do 50 strán)

 má byť jednoduchý (nezachádzať do technických a technologických 

detailov) aby bol zrozumiteľný pre bankárov a investorov

 má demonštrovať výhody produktu či služby pre užívateľa respektíve 

zákazníka (tržne orientovaná podnikateľská činnosť)

 orientácia na budúcnosť, zameranie na trendy, prognózy a následné 

dosiahnutie požadovaného cieľa

 má byť čo najdôveryhodnejší a realistický (napr. pracovať s overenými 

údajmi)

 nezakrývať slabé miesta a riziká projektu (prípadné chyby priznať 

a vyvarovať sa im v budúcnosti)

 upozorniť na silné stránky firmy (vyzdvihnúť pozitíva)

 preukázať schopnosť firmy splácať úroky a splátky v prípade využitia 

bankového úveru

 preukázať ako môže poskytovateľ rizikového kapitálu získať späť 

vynaložený kapitál aj s patričným zhodnotením

 má byť aj po formálnej stránke spracovaný kvalitne

Považujem za potrebné uviesť, že aj vysokokvalitne spracovaný podnikateľský plán 

je rizikový projekt a nemusí sa na trhu stretnúť s úspechom. No na druhej strane, čím 

viac času venujeme príprave a úpravám podnikateľského projektu, o to väčšie množstvo 

hroziacich rizík (plynúcich napr. z premenlivých podmienok okolia) eliminujeme. [1]
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Analytická časť

4. Analýza situácie

Podnik vstupuje do odvetvia služieb, presnejšie podľa OKEČ (odvetvová 

klasifikácia ekonomických činností) sa jedná o služby v ostatných podnikateľských 

činnostiach, označované ako skupina 74, do ktorej spadá aj daňové poradenstvo.

4.1. Počty daňových poradcov v jednotlivých rokoch

Obr. 2: Počty daňových poradcov, vlastné spracovanie podľa KDP ČR [20]

Uvedená tabuľka nám poskytuje informáciu, že počet daňových poradcov narastá 

každým rokom. Teda sa dá predpokladať, že trh v tejto oblasti nie je presýtený, 

o poskytované služby je reálny záujem a aj naša firma má šancu uplatniť sa na trhu.

4.2. Tržby v odvetví 

Za posledných 5 rokov sa tržby v odvetví služieb v rámci Českej republiky 

pohybovali podľa Českého štatistického úradu nasledovne:

 V roku 2004 vzrástli tržby v službách o 3,2 %.

-v ostatných podnikateľských činnostiach vzrástli tržby o 3,0 %. [11]
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 Za celý rok 2005 služby vzrástli o 3,1%.

-v ostatných podnikateľských činnostiach, konkrétne v odvetví  právneho, 

účtovného a daňového poradenstva, vzrástli tržby iba o 0,1%. [10]

 Rok 2006 zaznamenal nárast tržieb v službách reálne o 5,0%, čo bolo najviac 

za posledných šesť rokov.

-v ostatných podnikateľských činnostiach zaznamenali medziročný rast 

o 1,5%, z toho v právnom, účtovnom a daňovom poradenstvo vzrástli 

tržby o 3,8. [9]

 V roku 2007 vzrástli tržby reálne o 5,8%.

-v ostatných podnikateľských aktivitách vzrástli v priemere o 6,1%. Rast 

zaznamenali všetky sledované odvetvia. [15]

 V roku 2008 vzrástli tržby v službách reálne o 1,0%. Pokles v poslednom 

štvrťroku (o 5,8%) bol vyvážený rastom v predchádzajúcich štvrťrokoch.[14]

Tržby v tržných službách (medziročné zmeny)
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graf 1:Tržby v tržných službách, vlastné spracovanie podľa ČSÚ [13]

Za posledných 5 rokov sa tržby v službách každoročne zvyšovali. Aj v oblasti 

poskytovania  daňového poradenstva  sa tento vývoj prejavil a to najmä v roku 2006. 
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Ak bude tento rastúci trend aj naďalej pokračovať, môžeme očakávať že aj naše tržby 

budú tiež rok čo rok vyššie. No vývoj v posledných štvrťrokoch  roku 2008 sa nejaví 

priaznivo. Môže to byť spôsobené dočasným utlmením aktivít alebo dokonca zánikom 

ekonomických subjektov či znižovaním ich nákladov spojených s využívaním práve aj 

služieb v daňovo- poradenskej sfére, v dôsledku prejavenia sa ekonomickej krízy. 

Takýto vývoj v dlhodobom hľadisku by pre nás mohol znamenať nižšie tržby z dôvodu 

menšieho počtu klientov  a taktiež znižovania ich nákladov, čiže by sme boli nútení 

naše ceny znížiť.

4.2.1. Vývoj základných ukazovateľov v tržných službách-

ostatné podnikateľské činnosti (OKEČ 74)

V oblasti služieb ,do ktorej plánuje náš podnik vstúpiť sa každoročne zvyšovali 

príjmy, ale taktiež narastali aj výdaje. Situácia, že daný vývoj ostane rovnaký, príjmy 

budú stúpať a počet našich možných konkurentov nebude extrémne narastať (pozri bod 

4.1), je pre náš podnik prijateľná. Presné čísla nám znázorňuje tabuľka.

Rok
Ukazovateľ

meracia
jednotka 2003 2004 2005 2006

Mzdy bez ostatných osob. nákladov mil. Kč 40 095 43 140 47 365 52 443

Ostatné osob. náklady mil. Kč 3 357 4 488 4 456 5 761

Priemer. hrubá mesačná mzda na 1 FO Kč 15 811 16 506 17 229 17 787

                      - na 1 prepočítanú osobu Kč 16 891 17 635 18 396 18 945

Priemer. počet pracovníkov na 1 podnik osoby 1,8 1,8 1,8 1,9

Príjmy (výnosy) celkom mil. Kč 376 201 375 543 417 318 450 860

Výdaje (náklady) celkom mil. Kč 346 669 339 117 369 656 404 799

Tabuľka 1:Vývoj základných ukazovateľov, vlastné spracovanie podľa ČSÚ [8]

4.2.2. Analýza ekonomických subjektov v Uherskom Hradišti

V tejto oblasti podniká mnoho drobných živnostníkov. Svoje uplatnenie nachádzajú 

či už v remeselnej oblasti alebo v oblasti poskytovania služieb. Rovnako je tu mnoho 

FO, ktoré majú za zdaňovacie obdobie príjmy zo závislej činnosti od rôznych 

zamestnávateľov, a potrebujú tak po konci roku vyhotoviť daňové priznanie z príjmu 

fyzických osôb.
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Ekonomické subjekty          

Zlínsky 
kraj Uherské Hradište

Počet registrovaných jednotiek 
celkom 131 995 29 866 

Vybrané právne  formy
súkromní podnikatelia podnikajúci podľa 

živnostenského zákona 95 453 22 106 
súkromní podnikatelia podnikajúci podľa iného 

než živnostenského zákona 6 139 1 341 
obchodné spoločnosti 12 373 2 702 

Tabuľka 2: Právne formy k 31.12.2007, vlastné spracovanie podľa ČSÚ [12]

Vo veľkom počte sú tu zastúpené aj  obchodné spoločnosti. Jedná sa prevažne 

o malé obchodné firmy alebo firmy z oblasti strojárenskej výroby s počtom 

zamestnancov do 50. Predpokladáme, že tieto subjekty majú nepostačujúce znalosti 

v oblasti daní a účtovníctva a práve preto by mohli uplatniť naše služby vo vedení 

účtovníctva, spracovávania mzdovej agendy a predovšetkým v poskytovaní daňového 

poradenstva s cieľom optimalizovať daňové bremeno.

Ekonomické subjekty          
Veľkostné kategórie

(podľa počtu zamestnancov) Zlínsky 
kraj Uherské Hradište

bez zamestnancov 36 104 8 214 

   1  -  9 11 875 2 783 

     10  -  49     2 913 659 

Tabuľka 3:Podniky podľa počtu zamestnancov k 31.12.2007, vlastné spracovanie podľa ČSÚ [12]

4.2.3. Potenciálni klienti

Na základe vyššie uvedených informácií sme sa rozhodli, že našou cieľovou 

skupinou, na ktorú sa naša spoločnosť zameria, budú prevažne fyzické osoby a malé 

firmy.
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Potenciálni zákazníci

FO                              
50%

väčšie PO
15%

menšie PO
35%

graf 2: Potenciálny zákazníci spoločnosti Hineco s.r.o., vlastné spracovanie

4.2.4. Príklady možnej konkurencie

S podobným podnikateľským zameraním pôsobí vo vybranej lokalite pomerne 

malý počet podnikateľských subjektov, a to v okrese Uherské Hradište  asi 53 a z toho 

priamo v meste asi 16 subjektov ako uvádza Komora daňových poradcov ČR. Teda sa 

tu pre nás naskytá pomerne veľká príležitosti preniknúť na trh a do povedomia 

potenciálnych klientov.

Našou najbližšou konkurenciou čo sa týka umiestnenia bude audítor č.1696, 

daňový poradca č. 394 a súdny znalec Ing. Tamara Štěrbová.

Ing. Tamara Štěrbová

V Teničkách 614 

Uherské Hradište, 686 01

Predmetom jej podnikateľskej činnosti je poskytovanie komplexných služieb v 

účtovníctve, účtovnom poradenstve, audite, príprave podkladov pre získanie bankového 

úveru, daniach z príjmov, dani z pridanej hodnoty a správe daní.

-medzi jej silné stránky určite patrí dobra image a dlhoročné skúsenosti

-výhodou pre našu spoločnosť je fakt, že hoci má mnoho klientov od 

fyzických osôb, malých firiem až po veľké spoločnosti, podstatnú 

väčšinu jej klientely tvoria stredné podniky
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Ďalšími ekonomickými subjektmi s podobným zameraním sú Euregnia s.r.o. 

a Ing. Helga Janíková : 

EUREGNIA s.r.o.

Otakarova 1253 

Uherské Hradište, 686 01

Spoločnosť sa do Komory daňových poradcov zapísala pod menom daňovej 

poradkyne Ivony Huňkovej, a to pod registračným číslom 3967. EUREGNIA s.r.o. 

ponúka služby v oblasti daní, účtovníctva a mzdového outsourcingu. Zamestnáva 13 

zamestnancov, daňových poradcov, samostatné účtovné, mzdové účtovníčky, právnika 

a administrátorov a jej služby využíva viac ako 100 klientov rôznych odborov 

a zamerania.

- silnou stránkou firmy je samozrejme dobrá image a stála pozícia na trhu

Ing. Helga Janíková

U Stadionu 177

Uherské Hradište, 686 01

Poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti: daň z príjmov právnických osôb, daň z 

príjmov fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, neziskové organizácie, leasing, cestná

daň, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, darovania a z prevodu nehnuteľností, správa

daní a poplatkov, sociálne a zdravotné poistenie, medzinárodné zdanenie, daňová 

evidencia, účtovníctvo.

-medzi jej silnú stránku môžeme zaradiť bohaté znalosti v jazykoch

Angličtina, Francúzština, Ruština, Slovenčina, Srbochorvátčina
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4.2.5. SWOT analýza spoločnosti Hineco s.r.o.

Silne stránky

 priaznivé ceny

 individuálny prístup

 odborné vzdelanie

 komplexnosť ponúkaných služieb, 

flexibilita v prístupe

 príjemné vystupovanie,

 komunikatívnosť

Príležitosti

 zvyšujúci sa záujem o služby 

daňových poradcov

 otvorenie európskeho trhu

 možnosť rozšírenia repertoáru 

služieb

Slabé stránky

 začínajúca spoločnosť

 žiadne skúsenosti s riadením 

vlastnej spoločnosti

 neistota úspechu

 mladý vek a výzor spoločníkov  

môže u  klientov vzbudiť nedôveru

Hrozby

 precenenie záujmu potenciálnych 

klientov

 prudký nárast konkurencie

 nepriaznivá vládna politika v oblasti 

drobného podnikania

 dlhodobé dopady hospodárskej 

krízy
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Praktická časť 

5. Realizácia podnikateľského plánu

V nasledovnej časti budem spracovávať podnikateľský plán firmy Hineco s.r.o.

5.1. Titulná strana

Hineco s.r.o.

Kolárova 20

Uherské Hradište, 686 01

Česká Republika

Spoluvlastníci: 

Bc. Tomáš Hinner, Ing. Jan Hájek, Bc. Lukáš Hladiš

Predmet podnikania:

Táto firma bude poskytovať služby najmä v oblasti daní, ale tiež sa bude zaoberať 

účtovníctvom, mzdovou agendou a poradenstvom ku všetkým uvedeným činnostiam.

Financovanie:

K počiatočnému financovaniu je potrebných 201 000,- Kč, ktoré budú vložené na účet 

zakladanej spoločnosti ešte pred jej vznikom dňa 22.6.2009. Čiastka bude rovnomerne 

rozložená medzi spoločníkov a bude použitá na zaobstaranie kancelárskych priestorov, 

ich zariadenie, technické a softwarové vybavenie a taktiež reklamu.
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Táto správa je dôverná a je majetkom vyššie spomínaných spoluvlastníkov spoločnosti. 

Je určená osobám, ktorým je predávaná a zaobstarávanie kópií bez predchádzajúceho 

súhlasu je zakázané.

5.2. Exekutívny súhrn

Spoločnosť Hineco s.r.o., ktorú sa chystáme založiť bude podnikať v oblasti 

služieb, a bude poskytovať daňovo- poradenské služby. Konkrétne sa bude jednať o 

daňové poradenstvo vo všetkých daniach, vypracovanie daňových priznaní podľa 

predložených podkladov pre všetky druhy daní fyzickým a právnickým osobám, 

poradenstvo a kontrola správnosti spracovania DPH priebežne počas roka, správne 

určenie dane pri dodaniach tovaru a služieb, samozdanenie, odpočítanie dane, 

komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva, vedenie a spracovanie mzdovej agendy, 

ostatné poradenstvo.

Odvetvie do ktorého plánuje firma vstúpiť vykazuje každoročne nárast tržieb

pričom počet subjektov s podobným zameraním rapídne nenarastá. No možné riziko, 

ktoré by mohlo ovplyvniť prosperujúci chod spoločnosti naznačuje vývoj tržieb 

v našom cieľovom odvetví v druhej polovici roku 2008, keď začali klesať. Mohlo to byť 

spôsobené prejavom ekonomickej krízy, a to tak, že jednotlivé ekonomické subjekty 

pozastavili alebo úplne skončili svoju činnosť, čo vyvoláva stratu klientov. Taktiež 

znižovanie nákladov spojených aj s využívaním daňového a účtovného poradenstva, 

vyvolané krízou, sa môže odzrkadliť na výške tržieb subjektov poskytujúcich tieto 

služby a teda v budúcnosti aj na našich tržbách. Tieto krízové negatívne trendy tržieb 

v obore však považujeme za ustávajúce a z niektorých názorov si dovoľujeme 

dedukovať predpoklad “odrazu ekonomiky od dna“.

Lokalitou, kde bude spoločnosť pôsobiť bude Uherské Hradište. V danom okrese je 

pomerne slabá konkurencia čiže sa dá očakávať pomerne hladké preniknutie na trh a do 

povedomia potenciálnych klientov.

Za cieľovú skupinu zákazníkov sme si zvolili najmä fyzické osoby a menšie 

podniky, ktoré sú v danej lokalite zastúpené v hojnom počte. Pokúsime sa ich osloviť už 

mesiac pred začatím našej podnikateľskej činnosti spustením reklamnej kampane 



43

a taktiež našou cenovou stratégiou. Zvolili sme prienikovú taktiku, čo znamená, že sme 

nasadili nízke ceny aby sme čo najrýchlejšie prenikli na trh. 

O spokojnosť našich klientov sa budú starať Jan Hájek, Tomáš Hinner a Lukáš 

Hladiš. Všetci sú konatelia a zároveň budú aj zamestnanci Hineco s.r.o. Prvý dvaja 

menovaní budú svoju činnosť vykonávať od 1.8.2009 a tretí spoločník sa zapojí do 

výkonu až od začiatku roku 2010. Za kvalitné a bezchybné prevedenie našich úkonov 

v oblasti daňového poradenstva bude zodpovedať zodpovedný zástupca Tomáš Hinner, 

ktorý zložil kvalifikačnú skúšku a bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov, ktorý 

eviduje Komora daňových poradcov ČR. Jan Hájek  zas získal po trojročnej praxi 

živnostenské oprávnenie, ktoré mu dovoľuje  vykonávať činnosť účtovného poradcu, 

vedenie účtovníctva a daňovej evidencie. Čo sa týka vzdelania, sú všetci vyštudovaní 

v obore daňové poradenstvo na Podnikateľskej fakulte VUT a majú či už bakalársky 

alebo inžiniersky titul.

Spoločnosť v prvom hospodárskom období bude vykazovať stratu 181 650 Kč, ale 

v nasledujúcich 2 rokoch sa ju pokúsi prekonať, čo by sa malo odzrkadliť na konci

tretieho hospodárskeho obdobia ziskom v hodnote 54 952 Kč.

5.3. Analýza odvetvia

Odvetvie, do ktorého sa spoločnosť chystá vstúpiť som už analyzoval v analytickej 

časti bakalárskej prace, presnejšie v bode 4.

5.4. Popis podniku

5.4.1. Základné údaje o firme

Obchodné meno: Hineco, s.r.o.

Sídlo:   Kollárova 20 
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686 01 Uherské Hradište

Česká Republika

IČO: bude pridelené

DIČ: bude pridelené

Deň zápisu: 22.07.2009

Právna forma spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločníci: Bc. Tomáš Hinner

Ing. Jan Hájek

Bc. Lukáš Hladiš

Základný kapitál: 201 000,- zapísaný do obchodného 

registra v deň vzniku spoločnosti

Predmet podnikania: poskytovanie služieb a poradenstva 

v oblasti daní, účtovníctva 

a zakladania podnikov

Podnik sa bude zaoberať prevažne daňovým poradenstvom, ale bude poskytovať 

svojím klientom aj poradenstvo v oblasti účtovníctva a zakladania podnikov. 

Právna forma podnikania tejto spoločnosti bude spoločnosť s ručením obmedzeným 

a to najmä pre prijateľnú výšku základného kapitálu a zároveň ručenie spoločníkov za 

záväzky spoločnosti je obmedzené do výšky ich vkladu. Základný kapitál spoločnosti 

bude tvorený peňažnými vkladmi spoločníkov v rovnakom pomere.

5.4.2. Založenie s.r.o.

Spoločnosť Hineco s ručením obmedzeným bude založená dňa 22.6.2009 podpisom 

spoločenskej zmluvy všetkými nižšie uvedenými zakladateľmi. Notársky zápis vrátane 

potrebného počtu kópií bude vyhotovený za poplatok 5000 Kč, ktorý bude považovaný 

spoločne s nájmom za priestory, v ktorých bude uskutočnená zakladajúca valná 

hromada, za zriaďovacie výdaje spoločnosti. Potrebnými náležitosťami spoločenskej 

zmluvy budú:
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 Obchodné meno 

o Hineco, s.r.o.

 Sídlo 

o Kollárova 20, 686 01 Uherské Hradište

 Určenie spoločníkov a uvedenie ich sídla, resp. trvalého bydliska 

o Bc. Tomáš Hinner, 

Novozámocká 2, 960 01 Zvolen

o Bc. Lukáš Hladiš, 

Prakšice 317, 687 56 Prakšice

o Ing. Jan Hájek, 

Vančurova 5, 586 01 Jihlava

 Predmet podnikania 

o Daňové poradenstvo  

o Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie

 Výška základného imania a výška vkladov jednotlivých spoločníkov 

o 201 000 Kč, rovnomerne rozdelené po 67 tis. Kč na každého 

spoločníka čiže:

 Bc. Tomáš Hinner 67 000 Kč – peňažný vklad 

 Ing. Jan Hájek 67 000 Kč – peňažný vklad

 Bc. Lukáš Hladiš 67 000 Kč – peňažný vklad

 mená a bydlisko prvých jednateľov a spôsob, akým jednajú 

o Jednatelia sú vyššie uvedení spoločníci spoločnosti

 mená a bydlisko členov dozornej  rady (pokiaľ sa zriaďuje) 

o Dozorná rada sa z dôvodu veľkosti spoločnosti zriaďovať nebude

Výsledok hospodárenia sa bude rozdeľovať rovnomerným dielom medzi 

spoločníkov.
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5.4.3. Vklady spoločníkov

Výška vkladu bude stanovená spoločníkmi na 201 000,- Kč dohromady, vklad 

podľa Obchodného zákonníka prevyšuje povinnú výšku vkladu o 1 000 Kč. 

Spravovaním vkladov je poverený Bc. Lukáš Hladíš.

Peňažné vklady budú splatené na účet u KB, a.s., ktorý za účelom splatenia 

vkladov zriadil Lukáš Hladíš (číslo účtu 2563548966/0100) na firmu zakladanej 

spoločnosti. Banka však neumožní disponovať so  splatenými vkladmi na tomto účte 

skôr, než bude spoločnosť zapísaná do OR.

5.4.4. Jednanie v mene firmy pred zápisom do OR 

§ 64 OZ bolo stanovené, že v mene spoločnosti pred jej vznikom jednajú všetci 

vyššie menovaní zakladatelia spoločne a nerozdielne.

5.4.5. Živnostenské oprávnenie

K návrhu na zápis spoločnosti do OR bude potrebné priložiť príslušné oprávnenia 

v našom prípade ide o oprávnenie vykonávať činnosť účtovného poradcu, vedenie 

účtovníctva a daňovej evidencie. Toto oprávnenie získal Jan Hájek v januári roku 2009. 

Ďalej sa prikladá osvedčenie daňového poradcu, ktoré nás oprávňuje k vykonávaniu 

daňového poradenstva. Zodpovednému zástupcovi Tomášovi Hinnerovi bolo toto 

osvedčenie vydané Komorou daňových poradcov ČR na základe overenia jeho znalostí 

dňa 21.3.2009. Všetci spoločníci firmy sú povinní splňovať kódex daňového poradcu.

5.4.6. Vznik spoločnosti

Spoločnosť vznikne zápisom do obchodného registra dňa 22.7.2009, čím získa 

právnu subjektivitu a svoju činnosť začne prevádzkovať od 1.8. 2009. Návrh na zápis 

do obchodného registra bude podaný na registračnom súde v Brne a bude podpísaný 

všetkými konateľmi, pričom tieto podpisy budú úradne overené. 

Ako povinné súčasti registrácie budú priložené nasledujúce dokumenty:



47

 Spoločenská zmluva 

 Oprávnenie k podnikateľskej činnosti (Osvedčenie daňového poradcu, 

Živnostenská listina) 

 Dokument o splnení vkladovej povinnosti 

 Výpis z Registra trestov pre jednateľov nie starší ako 3 mesiace 

 Čestné prehlásenie jednateľov, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom 

 Čestné prehlásenie jednateľov, že splňujú podmienky prevádzkovania 

živnosti podľa § 6 Živnostenského zákona 

 Čestné prehlásenie jednateľov, že splňujú podmienky podľa § 38 l OZ 

 Osvedčenie o zápise do zoznamu alebo osvedčenie o registrácií v zozname 

Komory daňových poradcov

Všetky vklady spoločníkov budú splatené ešte pred vznikom spoločnosti dňa 

22.6.2009, takže by nemalo dôjsť k žiadnym komplikáciám s minimálnou 

výškou vkladov. 

5.4.7. DPH

Firma sa stane platcom DPH ku dňu vzniku spoločnosti teda 22.7.2009. Pre 

spoločnosť to bude výhodné pretože si bude môcť uplatniť DPH na vstupe napríklad aj 

na plánované obstaranie automobilu, ktorý bude spadať do kategórie N1, či B.

5.4.8. Poskytované služby

Základom podnikateľských aktivít spoločnosti tvorí daňové poradenstvo. V súlade 

so zákonom o daňovom poradenstve oprávňuje podnik Hineco s.r.o. k vykonávaniu 

daňového poradenstva a vedenia účtovníctva osvedčenie vydané Komorou daňových 

poradcov a živnostenská listina vydaná Živnostenským úradom.

Medzi služby, ktoré budú poskytované spoločnosťou patrí:
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 daňové poradenstvo vo všetkých daniach

 vypracovanie daňových priznaní podľa predložených podkladov pre 

všetky druhy daní fyzickým a právnickým osobám

 poradenstvo a kontrola správnosti spracovania DPH priebežne počas roka, 

správne určenie dane pri dodaniach tovaru a služieb, samozdanenie, 

odpočítanie dane 

 komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva

 vedenie a spracovanie mzdovej agendy

 ostatné poradenstvo

5.4.9. Umiestnenie podniku

Podnik bude mať sídlo a kancelárie v rodinnom dome na ulici Kollárova 

v Uherskom Hradišti, kde bude mať prenajaté celé prízemie - 3 miestnosti. K domu 

patria aj tri parkovacie miesta, ktoré môžeme my, ako aj naši zákazníci využívať. Táto 

lokalita sa nám zdala byť výhodná vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina našej 

konkurencie je sústredená na opačnej strane mesta a zároveň sa budeme nachádzať 

v blízkosti centra mesta. Pre potenciálnych klientov z odľahlejších častí mesta je naša 

firma dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a prístup z hlavných komunikácií 

je jednoduchý.

Obr. 3: Prístupnosť spoločnosti
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5.4.10. Technické vybavenie podniku

3 x kancelársky stôl

3 x kancelárska kreslo- zamestnanec

3 x konferenčná stolička - klient

3 x úložný systém

3 x notebook

1 x multifunkčné zariadenie (kopírka , scaner, fax, tlačiareň)

Software  MS Office 2007, 

AVG Internet security,  

Pohoda Komplet- účtovací software

V prípade voľby techniky si podnik volil vždy z dvoch alebo viacerých výrobkov 

ponúkaných na trhu, pričom výber bol ovplyvňovaný viacerými faktormi, ako sú cena, 

výkon, kvalita zariadenia a servis poskytovaných služieb. 

Účtovací software bol vybraný z toho dôvodu, že Jan Hájek ho poskytol 

spoločnosti ako nepeňažitý vklad.

5.4.11. Personálne obsadenie

Ing. Jan Hájek

 vysokoškolské vzdelanie získal na Podnikateľskej fakulte VUT v Brne, 

odbor Daňové poradenstvo

 trojročnú prax v oblasti účtovníctva a daňovej evidencie získal 

v spoločnosti Bosch Diesel s.r.o. v Jihlave

 od februára roku 2009 pracoval na základe živnostenského oprávnenia 

ako účtovný poradca
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Bc. Tomáš Hinner

 vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa, odbor Daňové 

poradenstvo, fakulta Podnikateľská, VUT v Brne

 po zložení kvalifikačnej skúšky bol zapísaný do zoznamu daňových 

poradcov, ktorý vedie Komora daňových poradcov ČR

Bc. Lukáš Hladiš

 bakalársky titul získal na fakulte Podnikateľskej Vysokého Učenia 

Technického v Brne, odbor Daňové poradenstvo

5.5. Obchodný plán

5.5.1. Spôsob prevádzkovania činnosti

Prvý kontakt so zákazníkom bude buď u klienta alebo v priestoroch kancelárie, kde 

sa prediskutujú požiadavky klienta a spresnia sa podmienky spolupráce. Nasleduje 

prevzatie podkladov a potrebných materiálov k výkonu činnosti. Požiadavky zákazníka 

sa budú spracovávať v kancelárskych priestoroch spoločnosti. Prípadné nejasnosti sa 

budú riešiť osobnou schôdzkou. Po precíznom vypracovaní úlohy budú výsledky 

predané klientovi. 

5.6. Marketingový plán

5.6.1. Propagácia

Spoločnosť Hineco s.r.o. sa samozrejme bude snažiť o to, aby sa o nej potenciálni 

zákazníci dozvedeli, a to v čo najväčšom rozsahu. Preto sa firma rozhodla zviditeľniť a 

urobiť reklamu už v mesiaci pred zahájením činnosti spoločnosti. Náklady s tým 

spojené sa nám premietnu v zahajovacom nákladovom pláne vo výške 8 000 Kč Bude 
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sa jednať o 2 reklamné bannery na portáloch centrum.cz, mesto-uh.cz. Reklamné 

plochy, ktoré si firma prenajala budú priamo v centre Uherského Hradišťa z dôvodu 

predpokladanej koncentrácie hlavnej klientely v tomto mieste.

Obr. 4: Banner

Obr. 5: Billboard

5.6.2. Cenová stratégia

Keďže sa bude jednať o novo založenú spoločnosť. Stanovili sme ceny na 

základe tzv. prienikovej cenovej stratégie (nízka cena kvôli rýchlemu preniknutiu na 

trh) Touto stratégiou sa budeme snažiť prinútiť zákazníkov konkurenčných subjektov, 

aby sa obrátili so svojimi požiadavkami na našu firmu.
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Druh služby Minimálna cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka
Účtovníctvo 15 Kč / položka
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus
Daňové priznanie DPPO 2 500 Kč / kus
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus
Mzdová agenda 150 Kč / mzda
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina
Konzultácia s daňovým poradcom 500 Kč  / hodina
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina

Tabuľka 4: Cenník

Jednotlivé ceny sa ďalej budú odvíjať od náročnosti vykonaného úkonu. Ak sa 

bude napríklad jednať o veľkú firmu, môže sa cena u daňového priznania z príjmu 

právnických osôb vyšplhať až na trojnásobok minimálnej ceny uvedenej v tabuľke. Pri 

službách s hodinovou sadzbou sa uvedené ceny budú počítať za každú začatú hodinu. 

Ak by naši klienti potrebovali iné napr. právne poradenstvo a naša firma by bola 

schopná v danej problematike poradiť, následná cena by bola stanovená individuálne 

(na základe náročnosti vykonaného úkonu a stráveného času).

5.6.3. Stratégia odbytu

Firma Hineco s.r.o. bude poskytovať daňovo – poradenské služby jedná sa 

o priamy predaj. Z hľadiska distribučných kanálov bude hrať najdôležitejšiu úlohu 

reklama v miestnom tisku, internetový banner, billboardy a najmä odporúčania 

spokojných zákazníkov.

5.6.4. Stratégia podnikania

Cieľom spoločnosti bude samozrejme maximalizácia zisku. Tohto cieľa sa 

budeme snažiť dosiahnuť pomocou minimalizácie nákladov, vytvorením stabilnej 

klientely a primeranou cenovou politikou.
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Krátkodobé ciele(< 1 rok)

 Prezentovanie firmy, tvorba reklamy 

 Vytvorenie klientskej základne plus 

získavať kladné referencie

 Nájsť pozíciu na trhu a a snažiť sa 

ju posilňovať

 Zvyšovať konkurencie schopnosť

 Kladný hospodársky výsledok

Dlhodobé ciele(> 1 rok)

 Spokojnosť zákazníkov, 

zamestnancov

 Ziskovosť

 Dobrá  image firmy

 Upevnenie pozície na trhu

 Ďalšie vzdelávanie a preškoľovanie 

zamestnancov

5.7. Organizačný plán

Všetci traja spoločníci budú zamestnaní ako daňoví poradcovia, a z toho Tomáš 

Hinner bude zodpovedný zástupca kvôli tomu, že ako jediný zložil kvalifikačnú skúšku 

do Komory daňových poradcov ČR a stal sa daňovým poradcom. Tomáš Hinner, Jan 

Hájek budú vo firme zamestnaní od 1.8.2009 a Lukáš Hladiš až od 1.1.2010.

V spoločenskej zmluve bude zakotvené, že všetci konatelia spoločnosti budú mať 

rovnocenné vnútropodnikové postavenie a všetci konatelia budú môcť reprezentovať 

spoločnosť v obchodných vzťahoch samostatne. 

Obr. 6: Organizačná schéma podniku

V období podávania daňových priznaní sa môže stať, že náš časový fond bude 

nepostačujúci. Pre tento prípad máme uzavretú obojstrannú dohodu so spoločnosťou 

Daňová s.r.o. sídliacou v Uherskom Hradišti a tiež s firmou S - TAXES, s.r.o., ktorá má 

kanceláriu v Uherskom Brode. Predmetom dohody je, že v prípade veľkého počtu 

zákazníkov môže jedna spoločnosť prenechať zákazky druhej firme a naopak. 

Bc. Tomáš Hinner
zodpovedný daňový 

poradca

Ing. Jan Hájek
daňový poradca 
účtovný poradca

Bc. Lukáš Hladiš
daňový poradca
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5.8. Finančný plán

5.8.1. Zakladateľský rozpočet

AKTÍVA PASÍVA

OA VK

Peniaze v hotovosti 201 000 Základný kapitál 201 000

AKTÍVA CELKOM 201 000 PASÍVA CELKOM 201 000

Tabuľka 5: Zakladateľský rozpočet

5.8.2. Nákladový plán

Zahajovací nákladový plán –mesiac August 

popis ks cena/ks čiastka

501 kancelárske potreby tonery, papiere, 
šanóny, UPC 

25 000

501 notebooky 3 20 000 60 000

501 mobilné telefóny 3 6 667 20 000

kancelárske kreslo 3 5 000 15 000
konferenčná stolička 3 1 500 4 500
pracovný stôl 3 3 333 10 000

501 nábytok

úložný systém 1 6 250 6250
perá 50 100 5 000

513 reklamné predmety
vizitky 100 50 5 000

MS Office 1 12 000
518 licencia na software pre 3 notebooky

AVG 1 2 000 2000

518 vyhotovenie notárskeho zápisu 1 5 000 5 000

518 zápis do obchodného registra 1 5 000 5 000

tvorba 2 000
banner

prenájom 2 1 000 2 000518
inzercia, 

prenájom reklamných plôch 4 000

Σ 182 750 
Tabuľka 6: Zahajovací nákladový plán – August
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Zahajovací nákladový plán –mesiac September

účet popis ks cena/ks čiastka

501
multifunkčné zariadenie

 (kopírka ,skener, fax, tlačiareň)
1 15 000 15 000

501 nábytok úložný systém 2 6 250 12 500
perá 50 100 5 000

513 reklamné predmety
vizitky 100 50 5 000

Σ 37 500 
Tabuľka 7: Zahajovací nákladový plán - September

Keďže sme sa pri založení spoločnosti rozhodli tvoriť základný kapitál iba 

finančnými vkladmi, budú náklady v prvých dvoch mesiacoch hospodárenia spoločnosti 

značne vyššie ako v ostatných mesiacoch. Tieto náklady budú hradené z vkladov 

spoločníkov, ktoré sa uskutočnia dňa 22.6.2009 vo výške 201 000 Kč. Zahajovací plán 

bude vyšší predovšetkým o sumy na drobný dlhodobý hmotný majetok ako notebooky, 

mobilné telefóny, nábytok a ďalej na tvorbu bannera (pozri tabuľka 6). Kancelárske 

potreby a reklamné predmety nakúpime a necháme vyhotoviť vo väčšom množstve z 

dôvodu následného zníženia výdavkov v ďalších mesiacoch behu spoločnosti. Ako som 

už uviedol v bode 5.6.1. spoločnosť uvedie reklamu  v mesiaci pred začatím činnosti 

firmy a preto jej vzniknú náklady vo výške 8 000 Kč.

Software si spoločnosť obstará ako nepeňažný vklad jedného zo spoločníkov 

(konkrétne od Jana Hájka), ktorý už podnikal v oblasti účtovného poradenstva a licencia 

na tento softvér vyprší až za 2 roky. Tento software nebude zvyšovať základné imanie, 

preto nebude obsiahnutý v počiatočnej súvahe spoločnosti, ani v jednotlivých 

nákladových a výnosových plánoch.

Čo sa týka odpisov, hranicu pre účtovné odpisy sme stanovili podľa zákona o 

účtovníctve pre dlhodobý hmotný majetok vo výške 30 000 a pre dlhodobý nehmotný 

majetok vo výške 50 000 Kč. Účtovné odpisy budú stanovené podľa doby použiteľnosti 

majetku napr. notebook 3 roky, auto 5 rokov, multifunkčné zariadenie 2 roky ... a 

nehmotný majetok sa bude odpisovať s presnosťou na mesiace podľa dĺžky licenčnej 

zmluvy, v prípade nehmotného majetku so zmluvou na dobu neurčitú, by sa stanovili 

odpisy na dobu 5 rokov. Ak by jednotka bola povinná majetok odpisovať podľa zákona 

o dani z príjmu, bude sa odpisovať rovnomerne s výnimkou automobilov.
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Nákladové plány mesačné a nákladový plán v období 2009 - 2012 

AUGUST

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 000
511 cestovné náhrady 1 500

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 000
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 2 15 000 30 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 67 000
Tabuľka 8: Nákladový plán - August

SEPTEMBER

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 000
511 cestovné náhrady 1 500

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 000
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 2 15 000 30 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 67 000
Tabuľka 9:Nákladový plán – September

OKTÓBER

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 500
511 cestovné náhrady 1 500
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vizitky 40 50
513 reklamné predmety perá 20 100 4 000

513 občerstvenie klientov 3 500
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 2 20 000 40 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 78 500
Tabuľka 10:Nákladový plán – Október

NOVEMBER

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 000
511 cestovné náhrady 1 500

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 000
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 2 20 000 40 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 77 000
Tabuľka 11:Nákladový plán - November

DECEMBER

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 500
511 cestovné náhrady 2 000

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 500
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 2 20 000 40 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
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568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 78 500
Tabuľka 12:Nákladový plán - December

JANUÁR

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 3 000

501 tonery 500 3 500

502 pohonné hmoty 2 500
511 cestovné náhrady 2 000

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 500
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 3 27 000 81 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 120 000
Tabuľka 13:Nákladový plán - Január

FEBRUÁR

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 000
511 cestovné náhrady 1 500

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 000
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 3 27 000 81 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 118 000
Tabuľka 14:Nákladový plán – Február
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MAREC

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 2 500

501 tonery 500 3 000

502 pohonné hmoty 2 000
511 cestovné náhrady 1 500

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 000
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 3 27 000 81 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 118 000
Tabuľka 15:Nákladový plán - Marec

APRÍL

účet popis ks cena/ks čiastka
kancelárske potreby 3 000

501 tonery 500 3 500

502 pohonné hmoty 2 500
511 cestovné náhrady 2 000

vizitky 30 50
513 reklamné predmety perá 20 100 3 500

513 občerstvenie klientov 3 500
telekomunikačné služby 4 000

SIPO 15 000
prenájom banneru 2 1 000

518 reklama, inzercia 1 000 22 000
521 mzdy 3 27 000 81 000
548 poistenie zodpovednosti 3 600 1 800
568 vedenie účtu, poplatky 200

Σ 120 000
Tabuľka 16:Nákladový plán - Apríl

Náklady v období  2009 - 2012

2009 - 2010 2010 -  2011 2011 -  2012
účet čiastka čiastka čiastka
501 37 500 40 000 40 500
502 26 500 28 500 29 500
511 19 500 22 500 23 000
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513 80 000 83 000 83 000
518 264 000 264 000 264 000
521 747 000 984 000 1 116 000
548 21 600 21 600 21 600
568 2 400 2 400 2 400

Σ 1 198 500 1 446 000 1 580 000

Tabuľka 17:Nákladový plán 2009 - 2012

Pri normálnom fungovaní spoločnosti sa bude výška mesačných nákladov len 

mierne odvíjať od počtu zákazníkov. Pri väčšom počte zákazníkov sa spoločnosti zvýšia

náklady na kancelárske potreby, reklamné predmety, ale aj náklady na pohonné hmoty a

cestovné náhrady, ak sa bude jednať o nárast zákazníkov z okolí Uherského Hradišťa. 

Položka, ktorá najviac ovplyvní výšku nákladov bude mzda. Táto superhrubá mzda

v prvom mesiaci bola stanovená vo výške 15 000 Kč a vzhľadom k tomu, že majitelia 

firmy sú zároveň aj jej zamestnanci, budú sa mzdy zvyšovať s narastajúcimi tržbami 

a v treťom hospodárskom období dosiahnu 31 000 Kč. Celkové mesačné náklady na 

prvý mesiac hospodárenia tak budú vo výške 67 000, čo sa nám zdá prijateľné 

vzhľadom na výšku výnosov, ktoré spoločnosť bude dosahovať. Každý zo spoločníkov 

je tiež povinný byť poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorú by mohol potenciálne 

spôsobiť svojím konaním.

Prenájom

Spoločnosť uzatvorí zmluvu o prenájme 3 miestnosti v rodinnom dome na ulici 

Kollárova 20. Dom sa nachádza v blízkosti centra mesta a prenájom týchto plôch bude 

vo výške 15 000, z dôvodu uzatvorenia zmluvy na 2 roky s výpovednou lehotou 3 

mesiace. Túto nehnuteľnosť nám bude prenajímať známy Lukáša Hladiša, preto bude 

prenájom takto nízky v porovnaní s ostatným obchodnými priestormi v tejto lokalite.
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5.8.3. Výnosový plán

Výnosové plány mesačné a výnosový plán rokov 2010- 2012 

AUGUST

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 15 75 1125 15 750 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 10 80 800 12 000 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 15 1 15 7 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie ostané. 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 25 4 100 15 000 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 79 750 Kč
Tabuľka 18: Výnosový plán - August

SEPTEMBER

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 15 75 1125 15 750 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 10 80 800 12 000 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 15 1 15 7 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie ostané 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 25 4 100 15 000 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 79 750 Kč
Tabuľka 19: Výnosový plán - September

OKTÓBER

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 15 75 1125 15 750 Kč
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Účtovníctvo 15 Kč / položka 10 80 800 12 000 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 29 1 29 14 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie ostatné. 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 25 4 100 15 000 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 86 750 Kč
Tabuľka 20: Výnosový plán - Október

NOVEMBER

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 15 75 1125 15 750 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 10 80 800 12 000 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 15 1 15 7 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 25 4 100 15 000 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 79 750 Kč
Tabuľka 21: Výnosový plán - November

DECEMBER

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 18 75 1350 18 900 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 12 80 960 14 400 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 19 1 19 9 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 26 4 104 15 600 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 87 900 Kč
Tabuľka 22: Výnosový plán - December
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Nárast v položkách daňová evidencia, účtovníctvo, daňové priznanie k DPH a 

mzdová agenda, bude spôsobený najmä dobrou povesťou firmy a nízkymi cenami. Toto 

zvýšenie nastane až po 4 mesiacoch z dôvodov šírenia informácií medzi klientmi a 

českej nedôverčivosti (Česi sú veľmi nedôverčiví a ak má nová firma nízke ceny, 

potrebujú vedieť že je firma naozaj kvalitná).

JANUÁR

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 18 75 1350 18 900 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 12 80 960 14 400 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 33 1 33 16 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 0 0 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 30 1 30 25 500 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 17 1 17 6 800 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 26 4 104 15 600 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 127200Kč
Tabuľka 23: Výnosový plán - Január

FEBRUÁR

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 18 75 1350 18 900 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 12 80 960 14 400 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 19 1 19 9 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 5 1 5 12 500 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 15 1 1 12 750 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 26 4 104 15 600 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 113150Kč
Tabuľka 24: Výnosový plán - Február
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MAREC

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 18 75 1350 18 900 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 12 80 960 14 400 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 19 1 19 9 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 6 1 6 15 000 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 11 1 11 9 350 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 26 4 104 15 600 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 109700Kč
Tabuľka 25: Výnosový plán - Marec

U daňových priznaní z príjmu FO sa budeme snažiť rozložiť rovnomerne počet 

daňových priznaní do všetkých 3 mesiacov, kedy je možné daňové priznanie z príjmu 

FO odovzdať. I tu sa však nájde niekoľko málo zákazníkov, ktorí potrebujú vyhotoviť 

daňové priznanie z príjmu FO na poslednú chvíľu, preto týchto niekoľko zákazníkov 

zúčtujeme až v apríli.

APRÍL

Druh služby Minimálna cena
počet 

klientov

priemer. 
počet 

položiek

počet 
položiek 
celkom cena

Daňová evidencia 14 Kč / položka 18 75 1350 18 900 Kč
Účtovníctvo 15 Kč / položka 12 80 960 14 400 Kč
Daňové priznanie DPH 500 Kč / kus 33 1 33 16 500 Kč
Daňové priznanie DPPO 2500 Kč / kus 10 1 10 25 000 Kč
Daňové priznanie DPFO 850 Kč / kus 5 1 5 4250 Kč
Daňové priznanie ostatné 400 Kč / kus 0 0 Kč
Mzdová agenda 150 Kč / mzda 26 4 104 15 600 Kč
Poradenstvo daňové 300 Kč / hodina 35 1 35 10 500 Kč
Konzultácia s daň. poradcom 500 Kč / hodina 28 1 28 14 000 Kč
Poradenstvo ostatné 200 Kč / hodina 25 1 25 5 000 Kč

Σ 124150Kč
Tabuľka 26: Výnosový plán – Apríl

Daňové priznanie z príjmu právnických osôb je možné odovzdať v prípade 

vyhotovenia našou firmou až v 6. mesiaci. Naša firma sa však snaží svoje povinnosti 
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plniť ešte pred najneskorším možným termínom a preto sa bude väčšina z daňových 

priznaní z príjmu právnických osôb odovzdať už v mesiaci marci, keď následné 

vyúčtovanie uskutoční v apríli, alebo priamo v mesiaci marec.

Tržby budú pravidelne kolísať vždy po štvrťrokoch z dôvodu podávania priznania k 

dani z pridanej hodnoty a následne budú kolísať aj ročne z dôvodu ostatných daňových 

priznaní a priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.

Výkyvy v jednotlivých položkách nami poskytovaných služieb, som nebral do 

úvahy z dôvodu kompenzácie klientov (väčšinou jeden klient odíde, ostatní však prídu).

Z vyššie uvedeného výnosového plánu August – Apríl sme zistili, že za uvedených

9 mesiacov dosiahli naše tržby výšku 888 100 Kč. V mesiaci máj a jún sa 

predpokladané tržby budú pohybovať približne vo výške 108 000 Kč. V júli 2010 sme 

odhadovali tržby vo výške 133 000 Kč, z dôvodu odovzdania posledných daňových 

priznaní z príjmu právnických osôb, čo by malo spôsobiť nárast približne o 25 000 Kč. 

Celková suma našich príjmov za prvé hospodárske obdobie bude 1 237 100 Kč.

August – Apríl    888 100 Kč

Máj +    108 000 Kč

Jún +    108 000 Kč

Júl +    133 000 Kč

Hospodárske obdobie 2009 - 2010 1 237 100 Kč

obdobie 2010 - 2011 

V hospodárskom období august 2010 až júl 2011 som počítal s 18 percentným 

nárastom tržieb z dôvodu príchodu novej klientely. Zvýšený počet zákazníkov sa 

budeme snažiť dosiahnuť kvalitne odvádzanou prácou, spoľahlivosťou, dodržiavaním 

termínov na základe čoho očakávame, že naši klienti  budú šíriť dobré meno našej firmy 

vo svojom okolí. Taktiež budeme stále využívať reklamu, ktorou sa posnažíme osloviť

hlavne klientov, ktorí potrebujú vyplniť daňové priznania z príjmu právnických osôb, 

ktorých sme mali v hospodárskom obdobie 2009-2010 iba 31, čo sa nám na 3 daňových 

poradcov zdá málo. Predpokladaný počet nových klientov k dani z príjmu PO je 15. 



66

Ostatný nárast bude spôsobený, príchodom drobných živnostníkov dožadujúcich 

vypracovať daňovú evidenciu príp. účtovníctvo .Celkové tržby sa tak pre toto obdobie 

zvýšia o sumu 222 678 na 1 459 778 Kč.

1.hospodárske obdobie 1 237 100 Kč

18 % z    1 237 100 +    222 678 Kč

Hospodárske obdobie 2010 – 2011 1 459 778 Kč

obdobie 2011 - 2012 

V tomto období bude podľa nás z dôvodu vyťaženia našej firmy nárast iba o 12 

percent, ktorý bude súvisieť najmä so zvýšením cien.

2.hospodárske obdobie 1 459 778 Kč

12 % z    1 459 778 +    175 174 Kč

Hospodárske obdobie 2011 – 2012 1 634 952 Kč

5.8.4. Výsledovka prvého hospodárskeho obdobia

Výsledovka k 31.7.2010

Náklady Výnosy

Vstupné náklady 220 250 Kč Tržby 1 237 100 Kč
Provozné náklady 451 500 Kč
Mzdové náklady 747 000 Kč

Celkom 1 418 750 Kč Celkom 1 237 100 Kč

Strata 181 650 Kč

celkom 1 418 750 Kč Celkom 1 418 750 Kč
Tabuľka 27: Výsledovka za obdobie 1.8. 2009 – 31.7.2010
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Výsledovka k 31.7.2012

Náklady Výnosy

Provozné náklady 464 000 Kč Tržby 1 634 952 Kč
Mzdové náklady 1 116 000 Kč

Celkom 1 580 000 Kč Celkom 1 634 952 Kč

Zisk 54 952

celkom 1 634 952 Kč Celkom 1 634 952 Kč
Tabuľka 28: Výsledovka za obdobie 1.8.2011 - 31.7.2012

5.8.5. Cash flow

Cash flow v preklade peňažný tok vypočítame priamou metódou.

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012

Stav na začiatku 201 000 19 350 33 128

Príjmy 1 237 100 1 459 778 1 634 952
Výdaje 1 418 750 1 446 000 1 580 000

Stav na konci 19 350 33 128 88 080
Tabuľka 29: Cash flow
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Záver

Každý kto sa chystá založiť nový podnik by si mal uvedomiť, že ho čaká náročný 

proces sprevádzaný určitou mierou rizika. Jasné vytýčenie cieľa, uvedomenie si 

možných prekážok a získanie všetkých dôležitých informácií z danej oblasti

podnikateľskej činnosti ešte pred začiatkom samotného podnikania môže toto prípadné 

riziko počiatočného neúspechu výrazne znížiť. A práve k tomu slúži dokument 

nazývaný podnikateľský plán, ktorým som sa zaoberal v mojej bakalárskej práci.

Za cieľ som si zvolil spracovať taký podnikateľský plán aby firma Hineco s.r.o., 

ktorú chceme založiť bola prosperujúca a hlavne vytvorila tri dobre platené pracovné 

miesta.

Firma sa bude zameriavať na daňové poradenstvo, ale taktiež bude poskytovať 

služby v oblasti účtovníctva a mzdovej agendy. Toto odvetvie vykazovalo každoročne 

nárast tržieb aj keď počet ekonomických subjektov s podobným zameraním sa zvyšoval 

len nepatrne. No aj tento nie príliš veľký nárast nám môže napovedať, že trh nie je 

týmito službami presýtený a teda sa nám naskytá príležitosť presadiť sa na danom trhu.

Lokalita, ktorú sme si zvolili pre pôsobenie nášho podniku je z pohľadu 

konkurencie pomerne slabá, a tak by sme sa do povedomia potenciálnych zákazníkov 

mali dostať relatívne hladko.

Za cieľovú skupinu našich zákazníkov sme si zvolili najmä fyzické osoby a menšie 

podniky. S klientelou je spojené aj možné riziko ohrozenia chodu spoločnosti. V období 

ekonomickej krízy môžu podniky pozastavovať alebo úplné ukončiť svoju 

podnikateľskú činnosť, čím môže aj naša spoločnosť prísť o zákazníkov. No verím, že 

sa ekonomika začne zas “odrážať od dna“ a v našom finančnom pláne sa to neprejaví.

Práve pri jeho tvorení sme predpokladali, že podnik bude v prvom hospodárskom 

období vykazovať stratu 181 650 Kč, ale v priebehu nasledujúcich dvoch rokoch by sa 

situácia mal zmeniť a koniec tretieho hospodárskeho obdobia by sme mali zavŕšiť so 

ziskom 54 952 Kč. Tento zisk síce ešte nepokryje vložený kapitál, ale ako som 

spomínal išlo nám o vytvorenie troch dobre platených pracovných miest čo sa prejaví na 

pomalšej návratnosti vložených prostriedkov.

S ohľadom na uvedené informácie a údaje najmä vo finančnom pláne sa dá 

konštatovať, že spracovaný podnikateľský zámer je realizovateľný. 



69

Zdroje

Bibliografia

[1] FOTR, J. Jak připravit optimální podnikatelský projekt. Praha: Eurovia, 1992. 

117 s. Knihovna manažera. ISBN 80-901186-0-7.

[2] HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. 

Praha : VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6.

[3] KORÁB, V. a MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Společnost s 

ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 1. vyd. 

Brno: Computer Press, 2005. 252 s. ISBN 80-251-0592-X.

[4] SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,

1996. 455 s.ISBN 80-7169-211-5.

[5] SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika.2.vydání.Praha : C. H. Beck, 2000. 

456stran. ISBN 80-7179-388-4.

[6] Zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení.

Internetové stránky

[7] CZECHTRADE. BusinessInfo.cz : Kodex daňového poradce [online]. c1997-

2009 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/kodex-danoveho-

poradce/1000465/1642/>.

[8] ČSÚ : Ekonomické výsledky v tržních službách v letech[online]. c2009 [cit. 

2009-05-16]. Dostupný z WWW: <

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/48003F2DC2/$File/90040825.xls>.

[9] ČSÚ: Služby[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: 

< http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cslu02150707.doc>.

[10] ČSÚ: Služby[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: 

< http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cslu021506.doc>.

[11] ČSÚ: Služby[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: 

< http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csdo021605.doc>.



70

[12] ČSÚ: Statistická ročenka Zlínského kraje 2008[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xz/edicniplan.nsf/t/13002E1D22/$File/13-

7201080606.pdf>.

[13] ČSÚ: Tržby v tržních službách[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z 

WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/gtrs021709_209.xls>.

[14] ČSÚ: Tržní služby[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: <

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ctrs021709.doc>.

[15] ČSÚ: Tržní služby[online]. c2009 [cit. 2009-05-16]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ctrs021508.doc>. 

[16] HAVIT, s.r.o. . Businesscenter.cz : Společnost s ručením omezeným – postup 

založení [online]. c1998-2009 [cit. 2009-04-18]. Dostupný z WWW: < 

http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx>. ISSN 

1213-7235.

[17] HAVIT, s.r.o. . Businesscenter.cz : Společnost s ručením omezeným - shrnutí 

[online]. c1998-2009 [cit. 2009-04-18]. Dostupný z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/shrnuti.aspx>. ISSN 

1213-7235.

[18] INTERNET INFO, s.r.o. . Podnikatel.cz : Malé a střední podniky (MSP) 

[online]. c2007-2009 [cit. 2009-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.podnikatel.cz/start/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-

msp/>. ISSN 1802-8012.

[19] KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR : Stanovy KDP ČR [online]. c2006 

[cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kdpcr.cz/article.asp?nArticleID=2&nDepartmentID=74&nLanguag

eID=1>.

[20]  KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR : Výroční zpráva KDP ČR k 15. 

výročí svého založení [online]. c2006 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/annual_report_15_let_cz_low.pdf>.



71

[21] KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR : Zákon o daňovém poradenství 

[online]. c2006 [cit. 2009-05-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kdpcr.cz/article.asp?nArticleID=1&nDepartmentID=73&nLanguag

eID=1>.

[22] UIS MZLU: E - opory [online]. [2001] [cit. 2009-04-21]. Dostupný z WWW: 

<http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=3873>.



72

Zoznam skratiek

a.s. akciová spoločnosť

atď. a tak ďalej

ČR Česká Republika

ČSÚ Český štatistický úrad

DIČ daňové identifikačné číslo

FO fyzická osoba
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Prílohy

Príloha č.1: Prihláška ku kvalifikačnej skúške na daňového poradcu

Komora daňových poradců ČR
P.O.Box 121
657 21  Brno 2

Žádost o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce
Podle § 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR v aktuálním 
znění, žádám o vykonání kvalifikační zkoušky na daňového poradce a uvádím následující údaje:

Jméno.........................................................................

Příjmení .....................................................................

Titul(y) .......................................................................

Rodné číslo.................................................................

Bydliště

Ulice a č.p...................................................................

Obec ...........................................................................

PSČ.............................................................................

Adresa, na kterou si přeji zasílat poštu

Název org. ..................................................................

Ulice a č.p. ..........................................................

Obec ...........................................................................

PSČ ............................................................................

Kontaktní údaje pro komunikaci s Komorou

Tel. č. .........................................................................

E-mail.........................................................................

Podle odst. 4 § 5 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 
v aktuálním znění, poskytuji pro účel žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů (o výpis žádá Komora 
daňových poradců ČR) následující údaje:

Rodné příjmení ..........................................................

Pohlaví .......................................................................

Státní občanství..........................................................

Datum narození .........................................................

Místo narození ...........................................................

Okres/Stát ..................................................................

Čestné prohlášení
Prohlašuji na svou čest, že jsem veškeré údaje uvedl(a) správně a že splňuji podmínky uvedené v § 5 
zákona č. 523/92 Sb. a
- nevykonávám zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští 

podnikání,
- nemám pracovně právní, služební a jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu územní 

samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní.

V ........................................ dne .............................
................................................

vlastnoruční podpis
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Žádám o vykonání dílčích částí zkoušky:
(vybrané dílčí části zkoušky označte x)

Přílohy:
1) Ověřená fotokopie (opis) diplomu.*

1. písemné části kvalifikační zkoušky
(DPFO, DPPO, účetnictví, teoretický test z těchto a odpovídajících oblastí)

2. písemné části kvalifikační zkoušky
(DPH, spotřební daně, daně silniční, ekologické daně, malé daně, teoretický test z těchto a odpovídajících oblastí)

Ústní části kvalifikační zkoušky
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