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ABSTRAKT 

Anotace: Diplomová práce se bude zabývat sestavením podnikatelského záměru a 

zaloţením drobného podniku. V práci budou obsaţeny teoretické informace, následně 

bude zanalyzována situace a zvolen nejvhodnější postup pro zaloţení podniku a 

sestavení podnikatelského záměru pro jeho správný chod a získání místa na trhu.  

Annotation: The thesis will deal with constructing a business plan and subsequently the 

establishment of small business. The paper will contain theoretical information, then the 

situation will be analyzed and selected the most suitable procedure for establishing a 

business and build a business plan for its proper operation and finding the space on the 

market. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se bude zabývat vypracováním podnikatelského záměru pro 

zaloţení drobného podniku. Práce se bude rozdělovat do tří okruhů. První z nich bude 

teoretická část, kde se shromáţdí podklady a informace ohledně podnikání, podniku, 

zakládání firem, právních forem a nahlédne se do vývoje podnikání z minulosti. 

Druhým okruhem bude analytická část, kde se rozebere prostředí ve kterém má podnik 

vzniknout a faktory, které mohou vznik nebo pozdější chod podniku ohrozit nebo zničit. 

Prostředí bude rozebíráno z obecného i oborového okolí. Třetím okruhem je praktická 

část, kde se z předchozích poznatků a analýz vybere varianta, která bude nejvhodnější 

pro zaloţení podniku a jeho zakladatele. V poslední části bude sestaven podnikatelský 

záměr budované firmy. 

Diplomová práce bude obsahovat porovnání a zhodnocení tří moţných variant zaloţení 

podniku podle místa podnikání. U všech variant budou zváţeny výhody i nevýhody a 

bude na ně pohlédnuto z finančního hlediska. 

Podnik bude zakládán dvěma osobami jako sdruţení fyzických osob. Podnik bude 

poskytovat veškeré sluţby spojené s programováním a grafikou. 

Podnikatelský záměr bude sestaven s výhledem na 4 roky. Tento časový údaj je zvolen 

z důvodu očekávaného rozvoje firmy a přechodu na společnost s ručením omezeným. 

Podnik bude nadále nabízet zmíněné sluţby a k tomu rozšíří svou působnost o nákup a 

prodej drobných předmětů, především elektroniky.  

Diplomová práce by měla napomoci sestaveným podnikatelským záměrem k 

vybudování zdravého podniku, který si najde místo na trhu a vydrţí boj s velmi 

početnou konkurencí.  



 

11 
 

1 CÍL PRÁCE  

Cílem této diplomové práce je zaloţení nového podniku a zajištění jeho funkčnosti. K 

dosaţení cíle by mělo napomoct sestavení podnikatelského záměru, který bude slouţit 

jako vodítko k vývoji podniku a jeho rozvoje.  

Podnik se bude zabývat oblastí IT a marketingem. Jeho přesnější zaměřením budou 

grafické návrhy a realizace všech směrů od logotypu, webdesignu aţ po pohlednice, 

blahopřání a další. Neopomenutelným směrem firmy bude programování, tedy vývoj 

programů na míru všeho druhu, programování www stránek a tvorba e-shopů. V 

budoucnu by se podnik měl rozšířit o nákup a prodej předmětů a kamenný obchod. 

I přes velikou konkurenci v této oblasti by si měl podnik najít místo na trhu, které bude 

udrţitelné a konkurenceschopné. Podnik by měl mít dlouhodobou existenci na trhu a 

dodrţovat svůj rozvoj podle pravidelně aktualizovaného podnikatelského plánu. 

Podnikatelský záměr v této práci by měl pomoci podniku, aby byl konkurenceschopný, 

ziskový a rozvíjející se. 

Do podnikatelského záměru se budou čerpat informace z teoretických poznatků, 

následně budou provedeny analýzy trhu, oboru a vnitřní analýza firmy. Bude navrţeno a 

porovnáno několik moţných řešení zaloţení podniku a následně vybráno a podrobně 

rozebráno to nejvhodnější. V podnikatelském záměru nebudou chybět ani pohledy do 

budoucna podniku v rámci jeho rozvoje. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část diplomové práce bude obsahovat informace o základních pojmech 

spojených s podnikáním a zakládáním podniku.  

2.1 Podnikání 

"Podnikání je soustavná činnost vykonávaná podnikatelem samostatně na vlastní 

odpovědnost a vlastním jménem za účelem dosaţení zisku." [30] 

Podnikání můţe být prováděno fyzickou nebo právnickou osobou. 

2.1.1 Právní subjekty 

Právní subjekty se dělí na následující dvě skupiny osob. 

Právnická osoba 

Právnická osoba je sdruţení osob nebo majetku, které mají právní subjektivitu. 

Právnické osoby se dělí na obchodní společnosti, veřejnoprávní subjekty, neziskové 

organizace a druţstva.
 
 [19] 

Právnické osoby mohou podnikat na základě ţivnostenského listu, ale pro zaloţení 

společnosti musí být sepsána zakladatelská smlouva. [19] 

Fyzická osoba 

Fyzická osoba je osoba, která má určitá práva a povinnosti od narození po úmrtí. Touto 

osobou se myslí kaţdý běţný občan a ţivnostník. [19] 

Fyzické osoby mohou podnikat na základě ţivnostenského listu nebo koncesní listiny. 

[19] 
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2.2 Právní formy podnikání 

Právní formy podnikání se dělí, jak je zřejmé z následujícího diagramu, na ţivnostníky, 

obchodní společnosti a druţstva. Následující kapitoly budou věnovány bliţšímu 

seznámení se s jednotlivými právními formami podnikání. [32] 

1-diagram:  Právní formy podnikání. Zdroj: ZOUBKOVÁ, Eliška. Drobné podnikání. 2009 

2.2.1 Ţivnost 

"Ţivnostenské podnikání je soustavná činnost vykonávaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost za dosaţením zisku. Ţivnost se řídí ţivnostenským 

zákonem." [29] 

Ţivnost mohou vykonávat pouze fyzické osoby. 

Podmínky pro ţivnostenské podnikání jsou: 

Osoba chtějící podnikat podle ţivnostenského zákona musí být starší 18 - ti let, musí 

mít čistý trestní rejstřík, musí být schopna vykonávat právní úkony. V některých 

případech ţivnostenského podnikání je nutná například odborná způsobilost. [32] 

Právní formy 
podnikání

Živnostenské 
podnikání

Živnostník

Sdružení 
živnostníků

Obchodní 
společnosti

Kapitálové

Akciová 
společnost

Společnost s 
ručením 

omezeným

Osobní

Veřejná 
obchodní 

společnost

Komanditní 
společnost

Družstva
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2.2.1.1 Druhy ţivností 

Ţivnosti se dělí na ohlašovací a koncesované, ty se pak rozdělují na menší oblasti. 

Ohlašovací ţivnost 

Ohlašovací ţivnost je taková činnost, která se nahlásí na příslušný ţivnostenský úřad a 

při splnění výše uvedených podmínek způsobilosti k ţivnostenskému podnikání se 

můţe začít. 

Ohlašovací ţivnosti se dělí na řemeslné, vázané a volné. [10] 

Řemeslné činnosti  

Řemeslné činnosti jsou vyjmenovány v příloze 1. ţivnostenského zákona a k jejich 

výkonu je třeba spolu se základními podmínkami pro výkon této činnosti ještě odborná 

způsobilost. Ta je vyţadována například výučním listem nebo maturitní zkouškou v 

oboru. [10] 

Vázané činnosti 

Vázaným ţivnostem je věnována druhá příloha ţivnostenského zákona. Kaţdý z těchto 

oborů činností má své odlišné poţadavky na odbornou způsobilost k výkonu. [10] 

Volné činnosti 

Volné ţivnosti nejsou nijak omezeny odbornými znalostmi. Musí se splnit pouze 

základní podmínky pro výkon ţivnosti podle ţivnostenského zákona a vyjmenovány 

jsou ve 4. příloze tohoto zákona. [10] 

Koncesovaná ţivnost 

Pro výkon koncesované ţivnosti je nutné odsouhlasení státu pro výkon této činnosti tzv. 

koncese. [10] 

Činnosti spadající do této kategorie jsou vyjmenovány v příloze 3. ţivnostenského 

zákona. [10] 
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2.2.1.2 Sdruţení fyzických osob 

Sdruţení fyzických osob je spojení dvou a více podnikatelů, na základě smlouvy, za 

účelem dosahování společných cílů, aktivit a zisků. Sdruţení není právnickou osobou a 

nemá právní subjektivitu. [32] 

Kaţdá osoba ve sdruţení musí mít ţivnostenský list. O zisk i výdaje se dělí nerozdílně, 

pokud tuto skutečnost neupravuje smlouva jinak. [32] 

2.2.2 Obchodní společnosti  

Obchodní společnosti se dělí na kapitálové a osobní. V následujících odstavcích budou 

stručně představeny jednotlivé typy zmíněných společností. 

2.2.2.1 Kapitálové společnosti 

Kapitálové společnosti jsou zaloţeny na kapitálové účasti společníků. Společníci neručí 

svým majetkem za závazky společnosti. Kapitálové společnosti se dělí na akciové 

společnosti a společnosti s ručením omezeným.[19] 

Akciová společnost 

Akciovou společnost mohou zaloţit minimálně dvě fyzické nebo jedna právnická osoba. 

Podmínky k zaloţení jsou vklady do základního kapitálu společnosti, který činí 

2 000 000,- nebo v případě veřejné nabídky akcií 20 000 000,-. Výše vkladu 

jednotlivých akcionářů není omezena. Součet však musí vţdy dát celkovou částku 

poţadovaného základního kapitálu společnosti. [11] 

Akcionáři neručí za závazky společnosti. 

Akciová společnost se zakládá pomocí zakladatelské smlouvy. Při vzniku společnosti 

musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní áţio. (rozdíl mezi nominální 

hodnotou akcií a emisní, tzv. emisní příplatek). Statutární orgán je představenstvo. 

Nejvyšším orgánem je valná hromada. [11] 

Rozdělování zisku akciové společnosti je závislé na hospodářském výsledku, z něhoţ se 

dává 5 % do rezervního fondu. Maximální výše je do 20 % základního kapitálu. Finance 
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z tohoto fondu jdou pouţít jen na krytí ztráty. Zbytek výsledku hospodaření se rozdělí 

na dividendy, která jsou daněna sráţkovou daní. [11] 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným lze zaloţit jednou nebo více fyzickými nebo 

právnickými osobami, maximálně však padesáti. [11] 

Podmínky pro zaloţení jsou splacení základního kapitálu ve výši 200 000,-, kde nejniţší 

vklad je 20 000,-. [11] 

Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. [11] 

Společnost s ručením omezeným se zakládá pomocí společenské smlouvy. Kdyţ 

společnost zakládá jedna osoba, pak se vyţaduje zakladatelská smlouva. Při vzniku 

musí být splaceno 30 % částky jednotlivých vkladů. Součet z těchto částek musí dát 

minimálně 100 000,-. [11] 

Statutárním orgánem jsou jednatelé a nejvyšším orgánem je stejně jako u akciové 

společnosti valná hromada. [11] 

Rozdělování zisku je závislé na výsledku hospodaření. Z této částky jde 5 % na rezervní 

fond a to nejvýše do částky 10 % základního kapitálu. Tato suma je pouţitelná pouze 

pro úhradu ztráty. Zbytek je rozdělen mezi vlastníky společnosti jako podíl na zisku a 

zdaněno sráţkovou daní. [11] 

2.2.2.2 Osobní společnosti 

Osobní společnosti jsou zaloţena na osobní účasti osob. Za závazky ručí celým svým 

majetkem. Patří sem veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost lze zaloţit pomocí dvou fyzických nebo dvou právnických 

osob nebo jednou fyzickou a jednou právnickou, vţdy za předpokladu, ţe společnost 

budou zakládat minimálně dvě osoby. Neskládá se zde ţádný základní kapitál. Firma je 

zakládána společenskou smlouvou, která můţe poţadovat po jednotlivých společnících 

určitou výši vkladu do společnosti. [11] 
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Společníci jsou zde statutárním orgánem. Kaţdý společník má jeden hlas, pokus 

společenská smlouva neurčí jinak. Společníci ručí celým svým majetkem. [11] 

Rozdělení zisku je rovnoměrné mezi všechny společníky a kaţdý společník jej daní ve 

své dani z příjmu fyzických osob. [11] 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost mohou zaloţit nejméně dvě osoby. U komanditní společnosti se 

rozlišují dva druhy společníků. Komplementáři, coţ jsou společníci, kteří ručí za 

závazky podniku celým svým majetkem a komaditisté, kteří ručí pouze do výše 

nesplacených vkladů. Z tohoto vyplývá, ţe komanditisté musí vkládat základní kapitál. 

Výše základního kapitálu je u komanditní společnosti minimálně 5 000,-. Splatnost 

tohoto základního kapitálu je dána společenskou smlouvou pomocí níţ se podnik 

zakládá. [11] 

Statutárním orgánem u komanditní společnosti jsou komplementáři. 

Rozdělování zisku je rozdílné u komaditistů i u komplementářů. Na jednotlivé osoby se 

zisk rozdělí poměrem podílu na společnosti nebo rovnoměrně na poloviny. U 

komaditistů se zisk daní stejně jako s.r.o. nebo a.s. sráţkovou daní a zbytek se rozdělí 

mezi komanditisty. Komplementáři daní svůj zisk ve svém přiznání o dani z příjmu 

fyzických osob. [11] 

2.2.3 Druţstva  

Druţstva lze zakládat ve skupině nejméně 5 fyzických osob nebo dvou právnických 

osob. Výše základního kapitálu je u druţstva 50 000 a pro vznik společnosti musí být 

splacen minimálně ve výši 50 %. Kaţdý společník má ve společnosti jeden hlas a neručí 

za závazky svým majetkem. [11] 

Statutárním orgánem je představenstvo. Dalším orgánem je členská schůze. [11] 
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2.2.4 Porovnání 

tabulka 1: Srovnání jednotlivých forem podnikání. Zdroj: KORÁB, Vojtěch;   

  MIHALISKO, Marek. Zaloţení a řízení společnosti. 

 ŢL s.r.o. a.s. k. s. v.o.s. druţstvo 

Povinnost 

ZK 

NE ANO ANO ANO NE ANO 

ZK - 200 000,- 2 000 000,-  

(20 000 000,- s 

veřejnou nabídkou 

akcií) 

5 000,- - 50 000,- 

Ručení Celým 

svým 

majetkem 

Do výše 

nesplacených 

vkladů 

Neručí  Komplementář 

- celým svým 

majetkem 

Komanditista - 

do výše 

nesplacených 

vkladů 

Celým 

svým 

majetkem 

Neručí 

Splatnost 

ZK při 

vzniku 

- 30 % 

kaţdého 

vkladu a 

celkem min. 

100 000,- 

30 % trţní hodnoty 

akcií 

Dáno 

společenskou 

smlouvou 

- Dáno 

společenskou 

smlouvou 

Statutární 

orgán 

- Jednatelé  Představenstvo  Komplementář Společníci  Představenstvo 
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2.3 Podnikatel 

Podnikatelem je podle obchodního zákoníku osoba: 

 "Zapsaná v obchodním rejstříku 

 Podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

 Podniká na základě jiného, neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštník 

předpisů 

 Provozuje zemědělskou činnost a je zapsána do evidence podle zvláštník 

předpisů" [30] 

2.3.1 Podnikatel z pohledu obyvatel 

Pohled obyvatel na osoby provádějící podnikatelskou činnost se za poslední dvě 

desetiletí výrazně měnil.  

Před rokem 1989 se 41 % obyvatel přiklonilo na stranu podnikatelů. Neslo to pro ně 

také jisté výhody. Díky podnikatelům se lidem dostávalo více nedostatkového zboţí. 

Velké procento obyvatel se však stavělo nenávistně vůči podnikatelům, protoţe přijali 

negativní názor vlády, ţe podnikatelé jsou podvodníci. [12] 

10 % obyvatel zastávalo nerozhodného názoru. Na jednu stranu povaţovali podnikatele 

za zbohatlíky, kteří své peníze získali bez práce a snahy, ale na druhou stranu získávali 

jejich pochopení. [12] 

Z Pohledu obyvatel se podnikání stalo jako nová móda. Pozitivní pohled na podnikání 

vzrostl na 60 %. Lidé zkoušeli podnikat i přes to, ţe nevěděli přesně, do čeho jdou. 

Snaţili se získat velké peníze, bez práce, tak jak znali pohled z dřívějška. Mít povolení 

k podnikání byl trend. [12] 

Negativní postoje v této době stále označovali podnikatele za podvodníky a zloděje. 

Po vzniku České Republiky se zájem obyvatel sníţil na 35 %. Důvodem byly aféry z 

podnikatelské oblasti. Významnou osobou, která se zaslouţila o negativní pohled na 

podnikání, je Viktor Koţený, který dělal finanční podvody a následně uprchl na 

Bahamy. Je na něj vydán mezinárodní zatykač.
 
 [12] 
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Po zmíněných aférách v podnikání lidem trvalo nějakou dobu, neţ začali podnikání 

důvěřovat a mít na něj pozitivní pohled. Od roku 2002 pozitivní náhled na podnikání 

nabýval.
 
[12] 

V poslední době je na podnikání převáţně pozitivní pohled. Lidé se snaţí podnikat a 

zkoušet svoje síly v boji s konkurencí, která není malá. I přes kladný postoj se najde 

procento obyvatel, kteří nemají rádi podnikatele a stále je berou jako zbohatlíky a 

podvodníky, kteří okrádají stát a slušné lidi. [12] 

 

graf 1:  Pohled obyvatel na podnikatele v České Republice. Zdroj dat: LUKEŠ, Martin. Postoj k 

 podnikatelům. 

2.3.2 Podnikatel z pohledu vlády 

Pohled vlády na podnikatelské subjekty byl v jednotlivých letech také proměnlivý. 

Podle výzkumů, před rokem 1989, byl 100% negativní postoj vlády vůči podnikatelům. 

Byli to pro ně lidé, kteří velice ovlivňovali správný a nerušený chod státu. Z tohoto 

důvodu chystala na podnikatele různé omezení a zákazy. V této době si velice mizivé 

procento obyvatel dovolilo zkoušet své podnikatelské schopnosti. [12] 

Od roku 1990 se postoj vlády trochu zmírnil a 55 % vlády začalo smýšlet pozitivně o 

podnikání. Negativní postoje byly směřovány především k výkonu činnosti podnikání a 

k příliš "děravým" zákonům a podmínkám podnikání, přes které se dalo legálně okrádat. 

[12] 
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Po vzniku České Republiky se kladný postoj vlády na podnikání výrazně sníţil. 

Pozitivně jej bralo pouze 35 % vládních činitelů. [12] 

Od této doby rostlo podnikání na oblibě. V dnešních dnech je postoj vlády k podnikání 

víceméně pozitivní. Díky tomu, ţe vstoupila Česká Republika do Evropské unie, lze 

čerpat spousty grantů a podpor pro podnikatele a jejich podniky na vývoj a realizaci 

podnikání. Například v operačním programu podnikání a inovace je moţnost získat 

dotace pro rozvoj, eko-energie, ICT a strategie, ICT v podniku, inovace, marketing a 

další. [12] 

 

graf 2:  Pohled vlády na podnikatele v České Republice. Zdroj dat: LUKEŠ, Martin. Postoj k 

 podnikatelům. 

2.4 Výhody a nevýhody podnikání  

V následujících dvou kapitolách budou sepsány výhody a nevýhody podnikání. 

2.4.1 Výhody 

 Výhody podnikání jsou, ţe si člověk můţe řídit vlastní pracovní proces podle 

sebe. Vymýšlet postupy a strategie a nikdo mu nenařizuje jiné postupy. 

 Určuje si sám svou pracovní dobu. Vybírá volno, kdy sám uzná za vhodné. 

 Podnikatel si můţe vybrat obor podnikání a směr zaměření podle svého uváţení 

a podle svých zálib. 
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2.4.2 Nevýhody 

 Vymýšlet pracovní proces podle sebe můţe být i nevýhodou, protoţe kdyţ si 

člověk neví rady, nikdo mu neporadí.  

 Určování pracovní doby na někoho můţe působit nemotivačně a můţe prací 

oddalovat a lenivět. Tím pádem podnik upadne dřív, neţ se podnikatel probere. 

2.5 Ţivnost versus zaměstnání 

Ţivnost, jak bylo řečeno v předchozím odstavci, zajišťuje volnost a řízení a úkolování 

sebe sama. Z tohoto pohledu musí být podnikatel schopen zaujmout zákazníka svým 

nápadem. Zákazník je základní sloţkou celého podnikání. Bez zákazníka by podnik 

nemohl fungovat. 

Na druhou stranu, kdyţ je člověk zaměstnán, nepotřebuje zákazníka o nic méně, neţ 

podnikatel, ale v této pozici není člověk sám na vymýšlení svých pracovních tahů. 

Většinou má udělenou svou práci, kterou má do určité doby splnit a nestará se příliš o 

chod celého podniku. Většinou totiţ ani nemůţe. Ve spoustě podniků vedoucí 

neposlouchá návrhy svých zaměstnanců, ať uţ jsou dobré nebo špatné. Berou to jako, ţe 

někdo podřadný chce strkat nos do jejich práce a myslí si, ţe to umí líp, ale opak je 

pravdou. Člověk pracující například ve výrobě se ve své činnosti vyzná lépe, neţ nějaký 

vedoucí, který se vyzná především v papírování a účetnictví. 

Ţivnostník má svou vlastní pracovní dobu, kdy mu práce vyhovuje a jak dlouho mu 

vyhovuje. Oproti tomu v zaměstnání je ve většině případů, pevně stanovená 

osmihodinová pracovní doba s přestávkou na oběd a zaměstnanec v práci musí sestávat 

i přes fakt, ţe poţadovanou práci splnil v dřívějším čase. 

Ţivnostník si můţe vzít dovolenou kdykoli se rozhodne a na jak dlouho se rozhodne a 

nemusí to nikomu oznamovat ani se ptát. Nevýhodou však je, ţe nemá ţádnou placenou 

dovolenou. Oproti tomu, zaměstnanec se sice musí dotázat a poţádat si o dovolenou, ale 

má ji hrazenou zaměstnavatelem. Čerpanou dovolenou má však omezenou na určitý 

počet dnů. 
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Podobný rozdíl je také v době neschopnosti práce. Kdyţ onemocní ţivnostník, znamená 

to nulový výdělek za dobu neschopnosti práce. V zaměstnání zaměstnanci dostávají 

částečnou náhradu mzdy, v některých firmách i plnou náhradu mzdy. 

Výhodou ţivnosti je, ţe lze být vykonávána z domova nebo místa, které si určíme sami. 

Tento způsob výkonu práce lze i v zaměstnání, ale jen ve velmi ojedinělých případech. 

U ţivnosti si člověk řídí vše sám a zasahuje si do chodu firmy samostatně. Musí se však 

starat sám i o vedení účetnictví nebo daňové evidence a správný a včasný odvod daní. 

U zaměstnání se o vše stará zaměstnavatel. 

U ţivnosti lze vyuţívat mnohá zvýhodnění, jako například odečet výdajů a podobně. 

U zaměstnání těchto výhod není. Naproti tomu v zaměstnání většina zaměstnavatelů 

poskytuje svým pracovníkům různé firemní benefity. 

Zaměstnaný člověk v případě pochybení v práci nebo ignorace práce můţe přijít o práci, 

o nic víc. V případě ţivnosti, podnikatel ručí celým svým majetkem a v případě 

zadluţení můţe přijít o vše, ne jen o svůj podnik, coţ by nebyla aţ taková katastrofa. 

2.6 Mýty o podnikání 

 Podnikatel je svým vlastním pánem 

Toto tvrzení je z části pravdivé, ale z jiného pohledu, i kdyţ se budeme snaţit dělat vše 

perfektně, ale budeme zapomínat na přání a potřeby zákazníky, nikdy neuspějeme. 

Proto se dá říci, ţe zákazník je pánem podnikatele. [23] 

 90 % nově zaloţených firem zkrachují do pěti let 

Tento fakt zahrnuje i podnikatele, kteří si chtěli vyzkoušet podnikání, a tento způsob 

fungování jim přestal vyhovovat nebo nesplnil jejich očekávání. Procenta obsahují také 

firmy, které změnili svého majitele. [23] 

Původní majitel podniku mohl náhle těţce onemocnět, zemřít, mít úraz nebo se pouze 

jen odstěhovat a jiné místo, kde by jeho činnosti nebyly zhodnoceny a tudíţ podnik 

předal někomu jinému nebo zrušil. [23] 

Těchto příkladů je spousta, takţe se nedá říct, ţe většina podniků ukončí svou činnost 

po prvním nebo několika málo letech. [23] 
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 Úspěch v zaměstnání zabezpečí úspěch v podnikání [23] 

Být úspěšný v podnikání a v zaměstnání jsou dvě velice rozdílné věci. Podnikání se od 

zaměstnání bezmezně liší. Jednotlivé rozdíly jiţ byly uvedeny v kapitole ţivnost vs. 

zaměstnání.  

 Dobrým podnikatelem se musíme narodit 

Dobrým podnikatelem se člověk stane získáním zkušeností. Podnikatelé zkouší a učí se 

ze svých neúspěchů a chyb a napravují je. Důleţitá chuť do podnikání. 

Důleţité je také, aby se podnikatel naučil teoretické podklady pro jeho podnikání, tzn. 

zaloţení firmy, chod firmy, plánování, marketing. [23] 

2.7 Typy podnikání 

Typy podnikání jsou označeny podle chování podnikatelů při výkonu jejich činnosti. 

Typy podnikání jsou rozděleny na podnikání jako ţivotní styl, zdrţenlivé podnikání, 

nadějné podnikání, podnikání s potenciálem vysokého růstu a revoluční podnikání. Dále 

budou představeny jednotlivé z nich. 

2.7.1 Podnikání jako ţivotní styl 

Typ podnikání jako ţivotní styl je v případě, ţe člověk nechce být zaměstnaný. Chce si 

práci řídit a dirigovat sám i přes fakt, ţe kdyby byl zaměstnán dosáhl by vyššího 

výdělku. [23] 

2.7.2 Zdrţenlivé podnikání 

Zdrţenlivým podnikáním lze dosáhnout řízení menší firmy, která se nebude příliš 

rozšiřovat a rozvíjet. V tomto typu podnikání nejsou u podnikatele schopnosti pro 

vedení velké firmy. [23] 
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2.7.3 Nadějné podnikání 

Podnikatelé, kteří chtějí podnikat nadějným typem podnikání, mají cíl dosáhnout 

prvního místa na určitém trhu. Vrhají se do podnikání agresivnějším způsobem, ale 

dbají také na své hranice. [23] 

2.7.4 Podnikání s potenciálem vysokého růstu 

Tento způsob vyuţijí ti, kteří vymyslí novou technologii nebo výrobek a chtějí vyuţít 

příleţitosti volného místa na trhu. Prvotně zkoumají trhy a analyzují je, aby se 

informovali o příleţitosti, kde by se dalo získat vysokého růstu. [23] 

2.7.5 Revoluční podnikání 

Revoluční podnikání je nejméně časté a projevuje se celkovým zvratem ve způsobu 

podnikání, kterému ostatní firmy nemohou stačit. [23] 

2.8 Podnikatelský záměr 

V kapitole podnikatelský záměr budou rozebrány funkce a poţadavky, které jsou 

nepostradatelné pro jeho vytvoření. 

2.8.1 Pojem a funkce podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr objasňuje důvod existence firmy a její budoucí růst. Je to dá se říct 

tvorba strategie a cílů, kterých chceme vybudováním podniku dosáhnout. Podnikatelský 

záměr také obsahuje, jak bychom jich chtěli dosahovat. Pro úspěšné zaloţení a 

fungování podniku je podnikatelský záměr nepostradatelným dokumentem. [15] 

Podnikatelský záměr splňuje dvě důleţité funkce: externí a interní. [15] 

Externí funkce je důleţitá pro okolí podniku. Vyuţije se pro investory, banky, dotace a 

další. Externím subjektům objasňuje funkci a postavení podniku na trhu a jeho budoucí 

vývoj. Pro externí uţivatele zviditelňuje důleţité informace o rentabilitě jejich 

vloţených finančních prostředků nebo budoucích vkladů a podpor. [15] 
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Interní funkce slouţí pro osoby uvnitř firmy. Slouţí pro majitele firmy, aby viděl, 

jakých cílů dosahuje a jak se plní postupy pro jejich dosaţení. Slouţí také pro 

management firmy. Management podle tohoto dokumentu zhodnocuje a vyvíjí nové 

strategie, aby podnik fungoval co nejefektivněji, schvaluje a inovuje různé změny 

strategií a taktik při provozu. Podnikatelský záměr je důleţitý i pro zaměstnance firmy, 

kteří uvidí, jak si firma stojí a kam se bude posunovat. Mohou tak zhodnotit vyhlídky do 

budoucna, jestli je místo na jejich pracovní pozici prosperující nebo v blízké době 

zanikne. [15] 

2.8.2 Poţadavky na tvorbu podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr by měl být sestaven podle nějakých pravidel a plnit určité funkce, 

které byly uvedeny v předchozí kapitole. Sepsání podnikatelského záměru by mělo být 

kvalitní a srozumitelné. Po vyhotovení tohoto dokumentu není všechna práce 

dokončená. K záměru by se mělo vracet a měl by se upravovat a aktualizovat podle 

současných potřeb. [15] 

Při tvorbě podnikatelského záměru by se mělo dbát na několik zásad: [15] 

 Orientace na trh 

 Prodejnost výrobku 

 Věrohodnost a průkaznost předpokladů 

 Práce s rizikem  

Podnikatelský záměr by měl splňovat následující podmínky: [15] 

 Srozumitelnost 

 Jednoduchost  

 Přehlednost 

 Uskutečnitelnost  

 Nezakrývat slabá místa  

 Příliš nenadsazovat silná místa    
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Měl by obsahovat: [15] 

 Shrnutí nejdůleţitějších bodů na jednu A4, která je vloţena ze začátku 

dokumentu 

 Méně neţ 50 stran 

 Popis výrobků a sluţeb 

 Popis činností podniku 

 Cíle  

 Budoucnost podniku 

 Konkurenční výhody 

 Slabé a silné stránky 

2.8.3 Struktura podnikatelského záměru 

Struktura podnikatelského záměru by měla být sestavena podle typu firmy a měla by 

obsahovat takové informace, které firmě pomohou k rozvoji a lepší pozici na trhu.  

Náleţitosti podnikatelského záměru mohou být: [20] 

 Název projektu (podnikatelského záměru) 

 Jméno a příjmení/název předkladatele, trvalé bydliště/sídlo předkladatele, IČ 

 (pokud bylo přiděleno) 

 Právní forma 

 Stručný popis firmy (co vede podnikatele k podnikání) 

 Hlavní záměr projektu 

 Charakteristika zaměření projektu 

 Předmět podnikání a hlavní podnikatelská aktivita 

 Popis produktů (výrobků, sluţeb, druhů) 

 Harmonogram realizace projektu (fáze projektu) 
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 Marketingový analýza – rozbor trhu 

 Rozsah trhu 

 Analýza a prognóza poptávky po produktu 

 Charakteristika potenciálních / klíčových zákazníků 

 Citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku 

 Rozbor situace konkurence 

 Stav, podíl a popis konkurence na trhu 

 Odlišnost přístupu předkladatele oproti hlavním konkurentům 

 Rizika realizace projektu 

 Způsob a uvedení produktu na trh 

 Distribuce, zabezpečení odbytu produktu 

 Propagace výrobků, sluţeb 

 Personální zajištění 

 Počet potřebných pracovních míst 

 Údaje o managementu a řízení firmy 

 Kvalifikační a odborné poţadavky kladené na zaměstnance 

 Prostorové zajištění projektu (místo podnikání, ošetření majetkoprávního vztahu 

 k místu podnikání) 

 Ekonomicko-finanční situace firmy 

 Plán výnosů a nákladů /příjmů a výdajů projektu 

 Rozbor cash-flow projektu 

 Zdroje financování projektu 

 Časová souslednost vzniku nákladů 

 Plán investic, leasing 

 Rozsah investic a harmonogram pořízení 



 

29 
 

 Rozpočet projektu, včetně analýzy kalkulace hlavních nákladových poloţek 

Podnikatelský záměr můţe mít několik podob. Na stránkách podnikatel.cz je uveden 

následující obsah pro realizaci podnikatelského záměru. [24] 

 exekutivní sumář – stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny 

zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manaţerských a 

jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky 

 popis byznysu – charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém 

prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání 

 marketing – výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost 

celkového trhu pro daný produkt či sluţbu, velikost trţního podílu), analýza 

konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, 

charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), 

marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie) 

 místo podnikání – zmapování místa podnikání, vzdálenost dodavatelů, situace na 

trhu práce z hlediska potřeby pracovníků 

 finanční plán – trţby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní 

prostředky, výdaje, cash flow, předběţný výkaz výnosů a nákladů, propočet 

základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše trţeb, 

od které dochází k vytváření zisku), plán financování 

 management – klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, hrubý 

propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých 

lidí v ní 

 kritická místa – potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv 

konkurence, náklady vstupu na trhy EU, základní způsoby práce s jednotlivými 

druhy podnikatelských rizik 

 hlavní projekty podporující podnikatelský záměr – ţádosti o dotace, stav a plán 

vývoje nových produktů, plán změny 

 vlivy sociální odpovědnosti na firmu – ţivotní prostředí (kontrola znečišťování, 

obaly, recyklace, likvidace odpadů), energie (opatření k úspoře energií, 

http://www.podnikatel.cz/slovnicek/exekutivni-sumar/
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alternativní zdroje energie), produkt (bezpečnost produktu a poţadované 

normy), péče o pracovníky (základní sociální benefity pro zaměstnance), 

zapojení firmy do sociálních projektů lokální komunity (sponzoring lokálních 

sportovních týmů, dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech 

ochrany ŢP) 

 základní časové etapy – časový plán s nejdůleţitějšími etapami jednotlivých 

aktivit 

2.9 Podnik 

"Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních sloţek podnikání."[30] 

2.9.1 Rozdělení podniků 

Podniky se dělí podle své velikosti na velké, střední, malé a mikro. Kritéria rozdělení 

podniků podle velikostí je uvedeno v následující tabulce. 

tabulka 2: Rozdělení podniků podle velikosti. Zdroj: SRPOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ,  

  Václav. Základy podnikání 

 Velké podniky Střední podniky Malé podniky Mikro podniky 

Počet 

zaměstnanců 

> 250 < 250 < 50 < 10 

Aktiva  > 27 000 000 < 27 000 000 < 5 000 000 < 5 000 000 

Obrat > 40 000 000 < 40 000 000 < 7 000 000 < 7 000 000 

Nezávislost  ANO ANO ANO ANO 

Diplomová práce bude zaměřena spíše na mikro podniky, které splňují kritéria malých 

podniků s výjimkou počtu zaměstnanců.  
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2.9.2 Malé podniky v ČR 

Malé podniky musí splňovat podmínky z předchozí tabulky, aby se mohly řadit do této 

kategorie. 

Výhody [28] 

 Jednoduchá a přehledná organizační struktura 

 Vyšší flexibilita podniku na změny 

 Jednodušší komunikace ve firmě 

 Jednodušší organizace práce 

 Většinou lepší klidnější prostředí 

Nevýhody [28] 

 Sloţitější získat úvěr 

 Nedostatek finančních prostředků na rozvoj a inovace 

 Slabá reklama kvůli nedostatku prostředků na financování 

 Těţší boj s konkurencí 

 Pracovníci často zastávají víc funkcí najednou - nemoţnost drţet mnoho 

pracovních pozic 

Počet podnikajících osob kaţdoročně vzrůstá.  
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tabulka 3: Ekonomické subjekty v ČR. Zdroj: ČSÚ 

Počet v ČR 2006 2007 2008 2009 

Ekonomické 

subjekty  

2 430 481 

(PO: 518 301 

  FO: 1 912 

180) 

2 481 863 

(PO: 553 352 

  FO: 1 928 

511) 

2 552 149 

(PO: 594 647 

  FO: 1 957 

502) 

2 570 611 

(PO: 634 310 

  FO: 1 936 

301) 

Ţivnostníci  1 697 888 1 719 543 1 747 020 1 806 370 

Velikost podniků 

Bez 

zaměstnanců 

2 148 666 2 196 425 2 264 051 2 288 148 

Malé a střední 

podniky (1-249 

zaměstnanců) 

279 706 283 256 285 888 280 400 

Jak je vidět z tabulky, podnikajících subjektů je velké mnoţství. Tyto podniky jsou 

velice důleţité pro chod státu a jeho hospodářství. Malé a střední podniky zaměstnávají 

více jak 60 % celkového počtu osob, které mohou pracovat. [4] 

Financování a podpora malých a středních podniků 

Od doby, kdy Česká Republika vstoupila do Evropské Unie, je o malé a střední 

podnikatele lépe postaráno. Pro podniky těchto velikostí jsou tvořeny koncepce na 

rozvoj a podporu podniků. V těchto koncepcích jsou sepsány různé typy podpory 

malých a středním podnikatelů pro jejich dlouhodobou funkčnost na trhu. Podniky se 

podporují, aby obstály v konkurenčním prostředí, byly výkonné, mohly se rozvíjet a 

propagovat atd. Velice důleţitou sloţkou je zde také financování podniků. Financování 

přichází ze dvou významných zdrojů. První z nich je stát. Peníze jsou čerpány ze 

státního rozpočtu, přesněji z ministerstva průmyslu a obchodu. Druhým zdrojem je 
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Evropská Unie, kde nejvýznamnějším zdrojem je fond evropské unie pro regionální 

rozvoj. [3] 

Koncepce na financování pro roky 2007 - 2013 jsou uvedeny v následující tabulce.  

tabulka 4: Koncepce financování. Částky jsou uvedeny v mil. Kč. Zdroj:   

  BusinessInfo.cz 

 2007 2008 2009 2010-2013 

Stát 1 800 1 900 2 000 13 600 

EU 9 850 10 650 12 800 Neuvedeno 

Pro podporu podnikání existuje řada institucí zabývající se právě touto problematikou. 

Z těchto institucí stojí za zmínku například CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, Design 

centrum ČR, ČEB nebo EGAP. [3] 

Mimo zmíněné instituce nabízí podporu malých a středních podniků některé z bank. 

Česká spořitelna nabízí pomoc mikro podnikům při jejich vývoji a růstu. Maximální 

výše nenávratné dotace je 60 % výdajů z maximální částky 10 milionů korun. [3] 

2.9.3 Program OPPI 

Operační program podnikání a inovace je pod záštitou instituce CzechInvest. Dotaci z 

tohoto programu ţádá spousta podnikatelů a z toho jde usoudit, ţe je tento program 

velice oblíbený a ţádaný. Poţadavky všech však nemohou být naplněny vzhledem k 

mnoţství ţádostí. Úspěšné udělení dotace mohou dosáhnout pouze kvalitní projekty, 

které obsahují bezchybně vyplněné údaje, které jsou potřeba pro podání ţádosti. [3] 

2.9.3.1 Jednotlivé programy OPPI 

Rozvoj 

Tento program slouţí na podporu technologií a vybavení podniků. Získaná dotace lze 

vyuţít na nákup strojů, zařízení, náklady na licence a know-how. [8] 
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ICT a strategické sluţby 

Program ICT a strategické sluţby je určen pro vývoj vlastního softwarového řešení a 

pro vytváření centra sdílených sluţeb s mezinárodním zaměřením. Podnikatelé mohou 

ţádat dotace ve výši 1,5 aţ 100 mil. Kč Podmínkou pro zaţádání je bydliště popřípadě 

sídlo ţadatele v České republice. [8] 

ICT v podnicích 

Program je na pomoc výstavby a zavádění informačních a komunikačních technologií 

do podniku. Dotaci lze poţadovat na výstavbu a rozšíření informačních systémů na bázi 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, vnitřní komunikace ve firmě, na technickou 

infrastrukturu a programové vybavení podniku atd. O tuhle podporu mohou zaţádat 

podniky, které fungují minimálně třetím rokem a musí spadat do zpracovatelského 

průmyslu. Projekt nesmí být realizován v Praze. Podnikatelé mohou ţádat podporu ve 

výši 0,35 aţ 20 milionů Kč. Výše dotace je ještě omezena podle velikosti podniku a 

podle regionu realizace projektu. [8] 

Eko-energie 

Program Eko-energie má napomáhat podnikatelům k realizaci ekologičtější výroby a 

úspory energií při chodu společnosti. Výše dotace je 0,5 aţ 250 milionů korun. [8] 

Inovace - inovační projekt 

Tento druh dotace je vyhrazený pro podniky, které zkoumají a vyvíjejí činnosti pro 

různé inovace. Inovace mohou být ve výrobcích nebo ve výrobním procesu. Podnikatelé 

mohou ţádat podporu ve výši 1 aţ 150 milionů Kč. Výše dotace se liší podle zvoleného 

regionu pro realizaci. O tuto dotaci mohou ţádat podniky především ze 

zpracovatelského průmyslu, které fungují na trhu minimálně třetím rokem. Z programu 

dotací je vyhrazena realizace projektu na území Prahy. [8] 

Inovace - projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

Tento program je sestaven na pomoc při získání patentů, uţitných a průmyslových 

vzorů nebo ochranných známek. Dotace je do maximální výše 1 milion korun. Výše je 

procentuálně omezena podle velikosti podniku. [8] 
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Potenciál 

Program potenciál je určen pro podniky provádějící výzkum a vývoj. Dotaci lze získat 

na vznik nebo rozšíření vývojového centra, které je určeno pro výzkum, vývoj a 

inovace. Projekty musí spadat pod odvětví podle CZ-NACE C 10, 13 - 33; E 38.32; J 

62, M 71.2, S 95.1. Výše dotace je 1 aţ 100 milionů korun. [8] 

Spolupráce - Klastry 

Program spolupráce je určen pro malé podniky, které nemohou realizovat určité 

projekty kvůli konkurenci. V případě, ţe se firma spojí s jinou na realizaci nějakého 

projektu nebo sdílení kapacit a podobně, můţe ţádat o dotaci. Výše dotace zde není 

omezena. [8] 

Prosperita 

Program prosperita je určen pro zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, 

inkubátorů a center pro transfer technologií. Ţádat se můţe o dotace do výše 300 

milionů korun. [8] 

Školící střediska 

Dotace je čerpatelná na výstavbu, rekonstrukci, pořízení nebo vybavení školícího 

střediska. Výše dotace je od 0,2 milionu po 100 milionů korun. Výše dotace se liší 

podle regionu. [8] 

Marketing  

Program marketing je na podporu marketingových činností a propagace podnikatelů na 

zahraničních trzích. Tento program podporuje účast na zahraničních veletrzích a 

nákladech spojených s touto výstavou. Výše dotace je 0,3 milionu korun, avšak je 

omezena do výše maximálně 50 % výdajů. [8] 
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2.9.4 Metody hodnocení investic 

Metody hodnocení investic dělíme na statické a dynamické. Do statických metod patří: 

[31] 

 Průměrné roční cash flow 

 Průměrná doba návratnosti 

 Průměrné procento výnosu 

 Průměrný výnos z účetní hodnoty 

Metody dynamické se rozdělují na: [31] 

 Index ziskovosti 

 Metoda doby splacení 

 Metoda čisté současné hodnoty 

 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Nejvyuţívanější metody jsou metoda čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento 

a doba návratnosti. 

Čistá současná hodnota [31] 

Čistá současná hodnota zobrazuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaného výnosu 

a nákladem na investici. 

Vnitřní výnosové procento [31] 

Metoda vnitřního výnosového procenta je hledání podnikové diskontní míry, která se 

nalézá v místě, kde se současná hodnota cash flow rovná nákladům na investici. 

Doba návratnosti investic [31] 

Doba návratnosti investic ukazuje za jak dlouhý časový úsek je firma schopna 

dosáhnout výnosu rovnajících se současné hodnotě investice. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části bude zhodnoceno okolí plánovaného podniku. Bude provedena 

SLEPT analýza pro prozkoumání obecného okolí podniku a Porterova analýza pro 

zhodnocení oborového okolí.  

3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza se skládá z analýzy sociálního, legislativního, ekonomického, 

politického a technologického prostředí. Kaţdému z nich bude věnována jedna z 

následujících kapitol. 

3.1.1 Sociální prostředí 

Sociální prostředí bude rozebráno z pohledu demografického, kulturně-sociálního a z 

pohledu trhu práce. 

3.1.1.1 Demografické prostředí 

V jihomoravském kraji ţije okolo 1 154 654 stálých obyvatel, přičemţ naše sluţby jsou 

zaměřeny především na zákazníky ve věkovém rozmezí od 15 do 50 let, coţ je, okolo 

65% všech obyvatel. Zaměření se na rozdělení obyvatelstva podle pohlaví, zde nebude 

příliš důleţité. [4] 
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obr. 1: Věková pyramida populace. Zdroj: BURJANEK, Aleš. Socio-demografická analýza Brna 

Nabízené sluţby patří mezi průměrný standard, tudíţ zájem zákazníků by měl plynout 

od lidí s nízkými aţ vysokými hrubými příjmy. Vzhledem k tomu, ţe námi nabízené 

sluţby jsou dělány většinou na míru, zaleţí na kaţdém, zda a kolik hodlá investovat. 

Podle poţadavků zákazníka se odrazí i sloţitost sluţby a její cena. 

Brno se nachází v jiţní části Moravy, která podnikatelským aktivitám vyhovuje. 

Komunikace se zákazníkem o nabídce našich sluţeb bude probíhat víceméně po 

telefonu nebo přes internetovou komunikaci různých druhů a z tohoto důvodu se 

nemusíme zaměřovat pouze na Brno nebo jihomoravský kraj.  

Osobní setkání se zákazníkem bude většinou jen v Brně a okolí, proto je pro nás 

důleţitá doprava v těchto místech. Dopravní síť je v těchto oblastech na vysoké úrovni, 

tudíţ nepředpokládáme ţádné problémy v dopravě za klientem nebo klienta k nám.  

Věková pyramida populace Jihomor. kraje - rok 2010 
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3.1.1.2 Trh práce 

V jihomoravském kraji je míra nezaměstnanosti ke čtvrtému čtvrtletí roku 2010 6,9 %. 

Lidé bez zaměstnání nemají příliš volných finančních prostředků, proto asi nebudou 

našimi klienty. [4] 

V následující tabulce je vidět obecná míra nezaměstnanosti celé České republiky v 

letech 2006 - 2009. 

tabulka 5: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR.  

  Zdroj: ČSÚ. Česká republika v číslech. 

 2006 2007 2008 2009 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,1  5,3  4,4  6,7  

3.1.1.3 Kulturně-sociální charakteristiky 

Jihomoravský kraj se můţe pyšnit jednou z nejvyspělejších ţivotních úrovní v České 

republice, avšak vyspělosti hlavního města Prahy zatím nedosahuje.   

Kulturní úroveň dosahuje taktéţ vysoké úrovně. 

Dostupnost pracovní síly 

Dostupnost pracovní síly je bezproblémová. Tento fakt souvisí samozřejmě s vysokou 

mírou nezaměstnanosti. V případě nutnosti hledání zaměstnance by nebyl problém. 

Existují i pracovní agentury zaměřené přímo na sektor IT sluţeb, takţe zájemci by se 

určitě o místo ucházeli. 

V Brně je několik vysokých škol zaměřených na oblast informačních technologií. Tato 

skutečnost napovídá tomu, ţe pracovní síla je dostupná i z řad absolventů těchto škol. 
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3.1.2 Legislativní prostředí 

Přehled na rok 2011 

tabulka 6: Přehled sazeb daní, pojištění a slev na dani Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka přehledu Hodnota  

Daň z příjmu FO 15 % 

Sociální pojištění 29,2 % 

Zdravotní pojištění 6,75 % 

Nemocenské pojištění 2,3 % (min. 92,-/měsíc) 

Sleva na poplatníka 23 640,- ročně 

Sleva na dítě 11 604,- ročně 

Sleva na manţelku 24 840,- ročně (pokud má příjem niţší neţ 68 000,-) 

V následujících odstavcích je shrnutí několika změn v zákonech, které se týkají 

společnosti. 

Změny pro rok 2011 

Zaměstnavatel bude mít povinnost hlásit na finanční úřad informaci o sráţce a odvodu 

zálohy na daň z příjmu. Tu to povinnost bude muset vykonat kaţdý měsíc. 

Nemocenská 

Od letošního roku bude několik změn i v průběhu pracovní neschopnosti zaměstnanců. 

Nemocenská se bude vyplácet aţ od 22. dne nemoci. Do té doby bude zaměstnavatel 

vyplácet náhradu mzdy. Oproti letošnímu roku se doba vyplácení náhrady mzdy zvýší o 

8 dní. [33] 

Výše náhrady mzdy se vypočítává pomocí tří redukčních hranic. Z nich se následně 

zjistí hodinová mzda, která náleţí zaměstnanci po redukci. Z této redukované hodinové 
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mzdy se vyplatí zaměstnanci 60 %. V následující tabulce jsou rozepsány jednotlivá 

redukční hranice na výpočet hodinové mzdy. [33] 

tabulka 7: Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy. Zdroj: Ţivnostník.cz.  

  Změny v náhradě mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a v provádění  

  sráţek ze mzdy od 1. 1. 2011.  

Redukční hranice  % rozdílu mezi hranicemi 

I. redukční hranice  825 x 0,175 = 144,38 Kč, 90 % 

II. redukční hranice 1 237 x 0,175 = 216,48 Kč, 60 % 

III. redukční hranice 2 474 x 0,175 = 432,95 Kč. 30 % 

V blízké době neočekáváme přijetí zaměstnanců, ale v budoucnu se situace můţe 

změnit a bude pro nás tato informace důleţitá. 

Změny v daních z příjmu pro rok 2012 

Zvýšení slevy na poplatníka o 1200,-a zvýšení zvýhodnění na dítě o 120-150,- ročně. 
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3.1.3 Ekonomické prostředí 

Vývoj HDP 

tabulka 8: Vývoj HDP v ČR. Zdroj: ČSÚ 

VÝVOJ HDP V ČR 

Roky/čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celková 

roční změna 

2009 -4,0 % -4,9 % -4,4 % -3,2 % -4,2 % 

2010 +1,2 % +2,4 % +3,0 % +2,6 % +2,2 % 

Hrubý domácí produkt nabírá v letošním roce kladných hodnot. V loňském roce se 

hodnoty nedostaly nad - 3,0 %. Jak je vidět v předcházející tabulce, hodnoty HDP 

rostou od 1,2 % výš.  

Úrokové sazby 

tabulka 9: Úrokové sazby ČNB Zdroj: ČNB 

 2T 

reposazba 

Diskontní 

sazba 

Lombardní sazba Povinné minimální 

rezervy 

17. 12. 2009 1,0 0,25 2,0 2,0 

7. 5. 2010 0,75 0,25 1,75 2,0 
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Nezaměstnanost 

tabulka 10: Míra nezaměstnanosti v ČR. Zdroj: ČSÚ 

 1. 

čtvrtletí 

2010 

2. 

čtvrtletí 

2010 

3. 

čtvrtletí 

2010 

4. 

čtvrtletí 

2010 

Průměr 

roku 

2010 

1. 

čtvrtletí 

2011 

Míra 

nezaměstnanosti 

8,0 7,1 7,1 6,9 7,3 7,2 

Nezaměstnaní 

(v tis.) 

422,7 374,7 374,2 363,0 383,7 376,2 

Inflace a index spotřebitelských cen 

tabulka 11: Míra inflace a index spotřebitelských cen pro rok 2009. Zdroj: ČSÚ 

 Lede

n  

Úno

r  

Březe

n  

Dube

n  

Květe

n  

Červe

n  

Červene

c  

Srpe

n  

Zář

í  

Říje

n  

Listopa

d  

Prosine

c  

CPI 

2009 

2,2 2 2,3 1,8 1,3 1,2 0,3 0,2 0 -0,2 0,5 1 

Inflac

e 2009 

5,9 5,4 5 4,6 4,1 3,7 3,1 2,6 2,1 1,6 1,3 1 

CPI 

2010 

0,7 0,6 0,7 1,1 1,2 1,2 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,3 

Inflac

e 2010 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 

CPI 

2011 

1,7 1,8 1,7 1,6 - - - - - - - - 

Inflac

e 2011 

1,6 1,7 1,7 1,8 - - - - - - - - 
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3.1.4 Politické prostředí 

V říjnu roku 2010 proběhly volby do senátu a komunální volby. 

Volby do senátu v Brně vyhrála strana ČSSD se svými 67,4 % a na druhém místě se 

umístila ODS s 32,6 %. 

Ke komunálním volbám přišlo odevzdat svůj hlas téměř 50 % občanů. Vítězem 

komunálních voleb jsou ČSSD s 30,41% hlasů a na druhém místě ODS s 21,96 % hlasů. 

Na dalších místech se umístili TOP 09, KDU-ČSL, Komunisté, Strana zelených a Brno 

2010 - společně pro Brno. 

3.1.5 Technologické prostředí 

Kaţdá vyspělá země podporuje vědu a výzkum. Podpora je ve formě různých dotací a 

příspěvků na vývoj a vědecké zkoumání. Kritici ale varují, ţe podpora pro vědu a 

výzkum není v dostatečné míře, proto se často stává, ţe odborníci ve svých oborech, 

vědci a výzkumníci odcházejí do zahraničí, kde se jim dostane vyššího ohodnocení 

jejich práce a kvalitnější podpory. 

3.2 Analýza oborového okolí firmy 

Analýza oborového prostředí bude provedena pomocí Porterova modelu pěti sil. 

 

obr. 2: Porterův model pěti sil. Zdroj: Vlastní zpracování 

Rivalita
mezi 

konkurenty

vstup 
konkurence

Odběratelé

Substituty

Dodavatelé
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3.2.1 Porterova analýza 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů je poměrně vysoké. Neexistují téměř ţádné 

bariéry pro vstup na tento trh sluţeb. Hlavní prioritou a zároveň bariérou vstupu je 

kreativita a nápady. Další bariérou mohou být finanční prostředky, které nejsou snadno 

dosaţitelné. Vyřídit si půjčku je pro fyzickou osobu bez jisté míry bonity nelehké. 

Jistým usnadněním jsou vlastní finanční prostředky nebo kvalitní ručení na splácení 

půjčky.  

Rivalita mezi konkurenty 

Konkurence je v tomto oboru nespočetně. Rivalita mezi nimi je na vysoké úrovni. 

Kaţdý podnik se snaţí konkurovat a nabídnout zákazníkům určité výhody, aby vyuţili 

právě jeho nabídek.  

Důleţitá je zde zase kreativita. Kdyţ je člověk kreativní a má dobré nápady odlišné od 

ostatních, je to vţdy jeho konkurenční výhodou. Další konkurenční boj můţe být 

rozhodnut na finančním poli. Kdyţ jeden podnik nabízí sluţby za niţší ceny a prácí 

odvádí průměrnou, tak přetáhne část zákazníků na cenu. Ti kdo si potrpí více na kvalitě, 

zase rádi připlatí za odlišné provedení. Dalším důleţitým krokem je sledování 

konkurence a být vţdy o krok před nimi. Kdyţ firma produkuje nějaký zajímavý styl 

práce, můţeme ho zakombinovat a poupravit do naší práce a získat tím převahu. 

Nejdůleţitějším faktorem je však reklama, která musí být pro tento typ podniků na 

špičkové úrovni, jinak nemají na trhu šanci pro uchycení.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká. Ceny programového vybavení a počítačových 

komponentů lze velice dobře srovnávat mezi sebou a hledat si tak nejlepší nabídku pro 

sebe.  

Vzhledem k tomu, ţe pro chod společnosti není nutná ţádná pravidelná dodávka 

materiálu nebo zboţí, není zde velký prostor pro analýzu. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, protoţe mají moţnost porovnávat kvalitu sluţeb, 

prostředí, ceny, dostupnost a další faktory mezi jednotlivými konkurenty. Nejsou ţádné 

bariery pro přejití ke konkurenci a naopak. 

Hrozby substitučních produktů 

Jelikoţ jiţ bylo zmíněno, ţe konkurence je na tomto trhu veliká, je i hrozba substitutu 

vysoká. Existuje spousta firem nabízejících stejné nebo podobné sluţby a rychle těchto 

firem přibývá. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce bude obsahovat specifické informace o konkrétním 

zakládaném podniku. Tato část bude výsledkem předchozích zhodnocení situace a 

nastavením vhodných podmínek pro vznik nového drobného podniku. 

4.1 Vývoj podniku  

V červenci roku 2011 vznikne nová firma. Na začátku budou dvě osoby, které si zaloţí 

ţivnostenské oprávnění k podnikání v činnostech zabývajících se poskytování sluţeb v 

oblasti informatiky. Tyto dvě fyzické osoby sepíší smlouvu a vznikne sdruţení 

fyzických osob. Toto seskupení bude navrţeno na trvání přibliţně jednoho a půl roku. 

Osoby budou mít stejný podíl na zisku i výdajích. Sdruţení bude mít své propagační 

webové stránky. Webové stránky budou uvádět název firmy a kontakty na členy 

sdruţení. Dále budou uvádět reference a ukázky práce a dělat firmě reklamu.  

V následujícím roku se společnost bude transformovat na obchodní společnost s 

ručením omezeným. Webové stránky budou ponechány v podobném znění. Proběhne 

pouze několik nutných úprav. Díky uveřejněnému jménu firmy na stránkách uţ lidé 

budou vědět, o kterou firmu jde, a proto přechod na obchodní společnost nebude dělat 

problémy. Dvě fyzické osoby zakládající společnost budou zároveň jednateli 

společnosti a budou mít 50 % podíl na společnosti.  

Přechodem na společnost s ručením omezeným firma rozšíří i svoji působnost o nákup a 

prodej zboţí a o elektronický obchod. V tomto rozloţení bude firma provozovat svou 

činnost nadále. 

V případě vysokých zisků v dalších letech uvaţujeme rozšíření sluţeb o potisk textilu a 

dárkových předmětů. S tím samozřejmě souvisí investice do podnikání na nákup 

vybavení na provoz této činnosti. 
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4.2 Cíle zaloţení podniku a jeho provozu 

Cílem zaloţení a provozování firmy je získání určitého přivýdělku pomocí provozování 

oblíbených činností. 

Osoba 1 je zaměstnána na hlavní pracovní poměr v nejmenované společnosti. Od 

začátku činnosti bude toto podnikání jako vedlejší činnost při zaměstnání. 

Osoba 2 je nezaměstnána a vedena na úřadu práce. V blízké době se snaţí najít si práci. 

Ze začátku podnikání bude tato činnost brána jako hlavní, po nalezení práce se 

podnikání převede na vedlejší činnost.  

Z předchozího je jasné, ţe firma nebude dosahovat enormních zisků. Tomuto podnikání 

se bude věnovat většina volného času, ale nebude to tolik jako by byla firma budována 

na hlavní činnost. I přes obrovský nával konkurence se firma bude snaţit obstát ve svém 

oboru a zaujmout pozici na trhu zboţí a sluţeb. 

4.3 Hodnocení situace místa podnikání 

Situace pro zaloţení podniku bude hodnocena a analyzována z několika pohledů. 

Porovnány budou tři varianty místa podnikání a z něho plynoucí zisky a zadluţení 

firmy. 

Hodnoceno bude místo A, B a C, kdy místo A je výkon práce v trvalém bydlišti v bytě. 

Místo podnikání B je v pronájmu prostorů pro výkon této činnosti. Tento pronájem by 

byl sjednán v prostorách určených pro kočárkárnu v přízemí panelového domu v místě 

trvalého bydliště. Tento prostor byl dlouhodobě pronajímán pro provoz obchodu se 

smíšeným zboţím a následně provoz trafiky. Z důvodu velkého hluku a shromaţďování 

lidí prahnoucích po alkoholu a cigaretách, kteří se seskupovali před vchodem do domu a 

působili nepříjemně na nájemníky domu, byla trafika zrušena na základě petice 

vlastníků a nájemníků bytových jednotek. Tento prostor je nyní volný. Poţadavek 

nájmu pro bývalé provozovny byl velice nízký, proto je toto místo vedeno jako priorita 

v moţnosti nájmu prostoru pro podnikání. 
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Třetím místem pro vykonávání podnikatelské činnosti by byla koupě kancelářských 

prostor v centru města. Při hledání vhodného místa bylo zjištěno, ţe cena nebytových 

prostor v Brně se pohybuje okolo jednoho milionu korun. 

Všechny tři místa budou důkladně zváţena a zhodnocena. 

Místo podnikání A 

Místo podnikání se bude nacházet v bytě trvalého bydliště. Náklady na pořízení a 

vybavení budou nulové. 

Výhody:  

 Finanční 

Nevýhody:  

 Nelze pouţít jako kancelář pro schůzky se zákazníky 

 Okrajová část Brna 

Místo podnikání B 

Místo podnikání se bude nacházet v pronajatých prostorách. Jako druhé místo podnikání 

je zvaţován pronájem prostor kočárkárny v domě trvalého bydliště. Náklady na 

pronájem by byly 12 000,-/rok plus spotřebované energie. 

Výhody:  

 Poměrně nízké náklady 

 Dostupnost z domu 

Nevýhody: 

 Malý prostor 

 Okrajová část Brna 

 Náklady na vybavení 
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Místo podnikání C 

Místo podnikání se bude nacházet ve vlastních koupených prostorách. Poslední moţnost 

místa podnikání bylo ohledně nákupu místnosti pro realizaci kancelářských schůzek. 

Cena pořízení by se pohybovala okolo jednoho milionu korun.  

Výhody: 

 Vlastní prostory 

 Moţnost realizace schůzek se zákazníky 

 Propagace firmy 

Nevýhody: 

 Příliš vysoké náklady do začátku 

 Rekonstrukce prostor 

4.3.1 Hodnocení z pohledu finančního hlediska 

Hodnocení z finančního hlediska bude rozebráno pro tři odlišné místa podnikání, které 

jsou zmíněny v předchozí kapitole. Jednotlivé propočty situací jsou ke zhlédnutí níţe. 

4.3.1.1 Případ místa podnikání A 

Vklady do sdruţení fyzických osob 

tabulka 12: Vklady do sdruţení fyzických osob. Zdroj: Vlastní zpracování 

Osoba Vklad 

Osoba A - finanční vklad 1000,- 

Osoba B - finanční vklad 1000,- 
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Trţby 

tabulka 13: Trţby v případě místa podnikání A. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

www 

stránky 

5000,

- 

5000,- 0,- 7000,- 10000,- 10000,- 5000,- 7000,- 15000,- 

Programy 0,- 0,- 0,- 0,- 15000,- 0,- 0,- 10000,- 0,- 

Loga 0,- 1200,- 0,- 2000,- 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- 2000,- 

Úprava 

fotografií 

0,- 0,- 0,- 1000,- 0,- 0,- 1500,- 1200,- 500,- 

Ostatní 

grafika 

0,- 0,- 0,- 500,- 0,- 0,- 500,- 500,- 500,- 

Poradenstv

í  

2000,

- 

2000,- 0,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 

Celkem 2500,- 8200,- 0,- 12500,- 28500,- 13500,- 10500,- 22500,- 20000,- 

Výdaje 

tabulka 14: Výdaje v případě místa podnikání A. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

Sociální 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1446,- 1446,- 1446,- 

Zdravotní 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 0,- 0,- 0,- 

Kanc. potř 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

automobily  8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 

Sil.daň 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 403,- 403,- 403,- 

Telefony  1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 

Celkem 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 11049,- 11049,- 11049,- 
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graf 3:  Vývoj trţeb, nákladů a zisku v případě A. Zdroj: Vlastní zpracování 

Přehled na rok 2011 a 2012 

tabulka 15: Přehled trţeb a výdajů 2011 a 2012. Zdroj: Vlastní zpracování 

 2011 2012 

Trţby 65200,- 180000,- 

Výdaje  78390,- 132542,- 

Zisk/ztráta -13190,- 47458,- 
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4.3.1.2 Případ místa podnikání B 

Počáteční náklady 

tabulka 16: Počáteční náklady pro místo podnikání B. Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka Částka 

Kauce pronájmu 3 000,- 

Vybavení  95 000,- 

Celkem  98 000,- 

Trţby 

Trţby budou stejné jako v případě místa A. 

Výdaje 

tabulka 17: Výdaje v případě místa B. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

Sociální 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1446,- 1446,- 1446,- 

Zdravotní 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 0,- 0,- 0,- 

Kancl. potř 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

automobily 

paušál 

8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 

Silniční 

daň 

388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 403,- 403,- 403,- 

Telefony  1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 

Nájem 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 

Celkem 14065,- 14065, 14065,- 14065,- 14065,- 14065,- 12049,- 12049,- 12049,- 
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graf 4:  Vývoj trţeb, výdajů a zisku v případě B. Zdroj: Vlastní zpracování 

Trţby a náklady 

tabulka 18: Trţby a náklady místa podnikání B. Zdroj: Vlastní zpracování 

 2011 2012 

trţby 65200 180000 

náklady  176390 230542 

ztráta -111190 -50542 
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4.3.1.3 Případ místa podnikání C 

Počáteční náklady 

tabulka 19: Počáteční náklady na místo podnikání C. Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka Částka 

Nákup kancelářských 

prostorů 

1 000 000,- 

Úroky na vedení hypotéky 208735,- 

Vybavení  95 000,- 

Celkem  1303735,- 

Financování nákupu kancelářských prostor 

Nákup kancelářský prostor bude financován z části vlastními zdroji v hodnotě 300000 

korun. Na zbývající část bude zřízen hypotéční úvěr.  

Hypotéka na 700 000 korun bude sepsána na deset let splácení s úrokem 5,05 %.  

Výpočet roční splátky 

700000 = 𝑋 ∙
1

0,0505
−

1

0,0505
∙

1

 1,0505 10
 

X=90873,45175,- ročně 

Přeplatek na úrocích hypotéky bude ve výši 208735 korun. 
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tabulka 20: Splátkový kalendář. Zdroj: Vlastní zpracování 

Rok dluţná částka 

banky 

splátka 

splácení 

úrok úmor dluhu 

1 700 000,00 90 873,45 35 350,00 55 523,45 

2 644 476,55 90 873,45 32 546,07 58 327,39 

3 586 149,16 90 873,45 29 600,53 61 272,92 

4 524 876,24 90 873,45 26 506,25 64 367,20 

5 460 509,04 90 873,45 23 255,71 67 617,75 

6 392 891,30 90 873,45 19 841,01 71 032,44 

7 321 858,86 90 873,45 16 253,87 74 619,58 

8 247 239,28 90 873,45 12 485,58 78 387,87 

9 168 851,41 90 873,45 8 527,00 82 346,46 

10 86 504,95 90 873,45 4 368,50 86 504,95 

 

 

graf 5:  Úroky a úmor dluhu. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Trţby 

Očekávané trţby budou nadále stejné jako v případě místa podnikání A. 

Výdaje 

Výdaje na pořízení kancelářských prostor by firmu zadluţilo na mnoho let. Do nákladů 

by se kaţdoročně počítaly navíc odpisy za prostory. 

Odpisy 

Prostory budou nakoupeny od osoby, která nepodniká, takţe na ně bude moţno uplatnit 

odpisy. Pořizovací cena kancelářských prostor je 1 milion korun. 

Nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek spadá do odpisové skupiny číslo 5 a jeho 

doba odpisování je 30 let. Volíme rovnoměrné odpisy. V následující tabulce jsou 

uvedeny jednotlivé částky odpisů. 

tabulka 21: Odpisy zakoupených kancelářských prostorů. Zdroj: Vlastní zpracování 

Rok  Roční daňový odpis Zůstatková cena 

2011 14 000 986 000 

2012 34 000 952 000 

2013 34 000 918000 

2014 34 000 884000 

2015 34 000 850000 

... ... ... 

2041 34 000 0 
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Výdaje 

tabulka 22: Výdaje na místo podnikání C. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

Sociální 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1446,- 1446,- 1446,- 

Zdravotní 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 0,- 0,- 0,- 

Kancl. 

Potřeby 

200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

2 auta paušál 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 

Silniční daň 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 403,- 403,- 403,- 

Telefony  1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 

Splátky  7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 7573,- 

Odpisy 1750,- 1750,- 1750,- 1750,- 1750,- 1750,- 2833,- 2833,- 2833,- 

Celkem 22388,- 22388,- 22388,- 22388,- 22388,- 22388,- 21455,- 21455,- 21455,- 

 

graf 6:  Vývoj trţeb, výdajů a zisku v případě C. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Trţby a výdaje 

tabulka 23: Trţby a výdaje pro místo podnikání C. Zdroj: Vlastní zpracování 

 2011 2012 

trţby 65200 180000 

náklady  176390 230542 

Odpisy 14000 34000 

Hypotéka 90873 90873 

ztráta -216063 -175415 

Návratnost investice 

Návratnost investice = náklady na investici/roční cash flow 

Návratnost investice = 1208735/(-216063) = -5,594 

Návratnost investice = 1208735/(-175415) = -6,891 

Z výsledků návratnosti investice je jasné, ţe firma není schopná vydělat na takovou 

investici. Proto bude tahle varianta zamítnuta. 

4.3.2 Srovnání variant 

tabulka 24: Tabulka srovnání variant podnikání. Zdroj: Vlastní zpracování 

 2011 2012 

A -13190,- 47458,- 

B -111190 -50542 

C -216063 -175415 

Z předchozí tabulky je jasně vidět, ţe v případech B a C je dosahováno poměrně vysoké 

ztráty v obou letech. Pouze v případě A je v druhém roce dosaţeno zisku. Pro začátek 

podnikání proto bude zvolena varianta A. Místo podnikání bude v místě trvalého 
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bydliště osob. V následujících letech nebo po přechodu na společnost s ručením 

omezeným bude firma uvaţovat a změně místa podnikání. Firma se následně chystá 

rozšiřovat svoji působnost na nákup a prodej zboţí, takţe bude potřebovat prostory na 

skladování tohoto zboţí. 

4.4 Obchodování firmy 

V této kapitole bude obsaţeno několik informací týkající se chodu a obchodování 

budovaného podniku. Bude zde zmíněno získávání zákazníků, informace o 

objednávkách a prodlení splnění termínů. Závěrem této kapitoly budou uvedeny zatím 

získané reference, které byly bezplatně vytvářeny pro konkrétní firmy. 

4.4.1 Získávání zákazníků 

Zákazníci budou získávání pomocí doporučení známých.  

Důleţitým a nedílným cílem pro získávání zákazníku bude jejich kontaktování. To bude 

fungovat tak, ţe se vyberou stránky, které podle našeho názoru nejsou vhodné pro 

firmu. Například stránky, kde jsou rozhozené nabídky, uřízlé části slov nebo jsou 

nepřehledné, budou napraveny a nabídnuty firmám za zvýhodněných podmínek. Tyto 

firmy, kdyţ nabídky vyuţijí, budou moci samozřejmě navrhnout nápady na změny 

stránek podle svých představ. Kdyţ budou spokojeni s naší sluţbou, jistě ji doporučí 

nebo se o ní zmíní dál. 

Stejným způsobem budou navrhovány a nabízeny programy na zjednodušení práce pro 

různé firmy. 

Dalším způsobem pro získávání zákazníků bude propagace na sociálních sítích. Zde 

budou nabízeny různé obrázky, kartičky, pohlednice, samolepky atd. 
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4.4.2 Identifikace a sledování zakázek 

Identifikace  

Identifikace objednávek bude pomocí přiřazení čísla objednávky, které bude unikátní 

pro kaţdou objednávku.  

Číslo objednávky bude uvádět typ objednávky, coţ budou první dvě číslice. Typy 

objednávek podle čísel je uveden v následující tabulce. 

tabulka 25: Číslování pro identifikaci objednávek. Zdroj: Vlastní zpracování 

Číslo  Popis  

10 Logo 

11 Návrh WWW stránek 

12 Komplet WWW plus logo 

13 Úprava fotografií a obrázků 

14 Ostatní grafika 

21 Program  

22 E-shop  

23 Ostatní (související s programováním) 

Dalších šest číslic bude odpovídat datu dne objednání a poslední číslice budou 

odpovídat pořadí objednávky. 

Názorný příklad čísla objednávky je například 1322021101. 

 Na tento systém bude vytvořen program na automatické přiřazování čísla zakázky. Do 

objednávkového programu se zadají parametry objednávky. Tento program bude 

obsahovat také políčko pro odškrtnutí typu objednávky a podle tohoto políčka se přidělí 

první dvě číslice objednávky, jak bylo uvedeno dříve. Ostatní číslice jiţ program přidělí 

samostatně pomocí data zadání a pořadí objednávek. 
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Sledování zakázek 

Sledování zakázek bude probíhat na webových stránkách naší firmy, kde bude sekce 

registrace a přihlášení. Kaţdý kdo bude chtít sledovat svou objednávku, se bude moci 

zaregistrovat a po přihlášení na uvedené místo zvolí poloţku objednávky. Zde uvidí 

všechny své objednávky seřazené podle výše zmíněných čísel.  

Na kaţdou objednávku lze kliknout. Objednávka se otevře a zobrazí se potřebné 

informace.  

tabulka 26: Ukázka sledování zásilek. Zdroj: Vlastní zpracování 

Číslo objednávky Stav Zaplaceno  Popis  

1012121015 Vyřízeno Ano Logo s námořníkem 

1419011123 Vyřízeno Ano Obrázek lodi na moři 

2116021137 Rozpracováno Záloha Program na evidenci rezervací výletních plaveb 

Informace o stavu zakázky a zaplacení udává do systému zaměstnanec, který bude 

aktualizovat data několikrát denně. 

Kritéria úspěchu 

Podmínkou úspěšného fungování projektu je očekávané malé mnoţství zakázek. V 

případě, ţe firma dosáhne neočekávaný úspěch a bude dostávat velké mnoţství zakázek, 

nebudou na to dva zaměstnanci stačit a zadávání informací bude mít zpoţdění a zakázky 

samozřejmě také. 

V tomto případě by se musela zavést alternativní koncepce logistiky. 

Alternativa  

V případě nečekaného nárůstu objednávek by výše zmíněná technologie nebyla moţná a 

přešlo by se na automatizovanější formu logistických postupů.  

Zavedlo by se značení objednávek pomocí čárového kódu, pomocí něhoţ by se na 

počítači zobrazila přímo ţádaná objednávka a její poţadavky. V této objednávce by se 

také rovnou dalo měnit stav objednávky a další potřebné údaje. 
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Tento systém by se zaváděl aţ v případě provozu společnosti s ručeným omezeným a 

nákupu a prodeji zboţí ve velkém mnoţství, coţ v nejbliţších letech není očekáváno. 

4.4.3 Platby a sankce 

Platby 

Platby budou probíhat v hotovosti při osobním převzetí nebo na fakturu, která bude 

splatná do 15 dnů od předání. Platba bude zasílána na firemní účet.  

V případě větších objednávek bude poţadována záloha. Poţadavek záloh se bude týkat 

zejména vývoje programu na míru a objednávek přesahujících sumy 20 000 korun. 

Sankce  

Sankce za nedodrţení termínu splatnosti objednávky 

V případě nedodrţení splatnosti hrozí zákazníkovi sankce ve výši 10 % ceny za kaţdý 

týden prodlení splacení zakázky. 

Sankce za nedodrţení termínu vyhotovení zakázky 

Sankce hrozí i naší firmě za nedodrţení termínu dodávky sluţby. Sankce bude ve výši 7 

% den u objednávek přesahující 10 000 korun. U zakázek niţší hodnoty bude sankce 

stanovena ve výši 5 % den.  

Za nedodrţení termínu zakázky se nepovaţuje, kdyţ si zákazník kvůli svým časovým 

indispozicím nemůţe převzít zakázku včas. Dále se za prodlení zakázky nepovaţuje 

jakékoliv jiné zdrţení, které nemá souvislost s firmou a firma ji nemůţe ovlivnit. 

4.4.4 Daňová evidence/účetnictví 

Sdruţení ţivnostníků bude od počátku vést daňovou evidenci. Z důvodu transformace 

na společnost s ručením omezeným, bude firma přecházet na vedení podvojného 

účetnictví.  
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4.4.4.1 Daňová evidence 

Daňová evidence bude vedena pomocí přehledné tabulky nákladů a výnosů. Pro 

daňovou evidenci nebude zapotřebí ţádný placený software. 

4.4.4.2 Účetnictví  

Po zaloţení společnosti s ručením omezeným, bude firma vést podvojné účetnictví. V 

následujících kapitolách jsou sepsány nejdůleţitější účty, které budeme vyuţívat a 

základní účetní operace. 

Účty potřebné k provozu činnosti 

013 - software 

041 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

131 - pořízení zboţí 

132 - zboţí na skladě 

139 - zboţí na cestě 

211 - pokladna 

221.1 - bankovní účet CZ 

221.2 - bankovní účet EURO 

311.1 - odběratelé ČR 

311.2 - odběratelé zahraničí 

321 - dodavatelé 

341 - daň z příjmu 

379 - jiné závazky (clo) 

428 - nerozdělený zisk minulých let 

429 - neuhrazená ztráta minulých let 

502 - prodané zboţí 
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504 - spotřeba energie 

513 - náklady na reprezentaci 

514 - telefonní sluţby 

524 - zákonné sociální a zdravotní pojištění 

563 - kurzové ztráty 

602.1 - trţby z prodeje sluţeb v ČR 

602.2 - trţby z prodeje sluţeb ze zahraničí 

604 - trţby za zboţí 

663 - kurzové zisky 

701 - počáteční účet rozvaţný 

702 - konečný účet rozvaţný 

710 - účet zisku a ztrát 

Účtování základních procesů 

Prodej zakázky na fakturu 

311.1/602.1 prodej na fakturu 

221.1/311 zaplacení faktury odběratelem 

Prodej zakázky v hotovosti 

211/602.1 prodej v hotovosti 

Poradenství do zahraničí 

311.2/602.2 prodej na fakturu 

221.2/311.2 zaplacení faktury 

221.2/311.2 kurzová ztráta nebo 311.2/221.2 kurzový zisk 

Nákup zboţí ze zahraničí 

131/321 pořízení zboţí na fakturu 

131/379 clo, spotřební daň 
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379/221.2 zaplacení cla celnímu orgánu 

132/131 převzetí zboţí na sklad 

321/221.2 zaplacení faktury za zboţí 

Prodej zboţí 

311/604  prodej zboţí 

504/132 úbytek zboţí na skladě 

221.1/311 úhrada faktury odběratelem 

4.4.5 Reference 

Pro získání zákazníků jsou velice důleţité reference, aby mohl zákazník posoudit 

kvalitu práce a styl. Zajímavou informací bude seznam firmy, pro které společnost 

nějakou zakázku vytvořila. 

Do startu má naše firma několik ukázek práce a referencí. 

Logo pro společnost Prioris 

 

obr. 3: Logo společnosti Prioris. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Grafická úprava loga AZH 65 

 

obr. 4: Logo společnosti AZH 65. Zdroj: Vlastní zpracování +podklady firma AZH 65 

Leták pro Billiard Club 

 

obr. 5: Leták Billiard Clubu Neptun. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Program na tvorbu titulků BTJ Subtitle Creator 

Program je určen pro jednoduché, přehledné a rychlé tvorby titulků k filmům.  

Základní vlastnosti 

 jednoduché a hlavně velmi rychlé a pohodlné ovládání několika málo 

klávesovými zkratkami 

 moţnost přepnout do překladatelského módu a překládat jiţ hotové titulky v 

cizím jazyce 

 velmi snadná moţnost upravit časování jiţ hotových titulků na jinou verzi filmu 

 grafické okno s vizualizací titulků umoţňující grafickou intuitivní práci s titulky 

(přesunování, roztahování a podobně) 

 moţnost pouţívat myš místo klávesových zkratek, ale je to naprosto zbytečné a 

pomalé 

 kontrola délky titulků 

 Program umí pracovat pouze se soubory typu .srt.  

 Program má (zatím) pouze anglické rozhraní.  

 Český návod 

 

obr. 6: Náhled programu na tvorbu titulků. Zdroj: www.programator.org 
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4.5 Podnikatelský záměr 

Obsah  

 Exekutivní sumář 

 Popis podnikání 

 Organizační plán 

 Marketingový plán 

 Místo podnikání 

 Finanční plán 

 Harmonogram realizace podnikatelského záměru 

4.5.1 Exekutivní sumář 

Předmětem tohoto podnikatelského záměru je zaloţení podniku. Podnik by měl 

poskytovat sluţby v oblasti informačních technologií.  

Firmu budou provozovat a zakládat dvě fyzické osoby formou sdruţení fyzických osob. 

Činnosti ve firmě budou rozděleny mezi tyto osoby, proto nebudou zapotřebí ţádní 

zaměstnanci. Kaţdá osoba bude zodpovědná za splnění své činnosti. Pracovní 

povinnosti budou rozděleny na grafické sluţby a programování. Tyto dvě základní 

skupiny budou obsahovat činnosti: tvorba programů, programování webových stránek, 

tvorba e-shopů, zařizování webhostingu, poradenství v oblasti IT, webdesign, tvorba 

loga, úprava fotek a obrázků, další grafické sluţby, poradenství v oblasti grafiky a 

designu, daňová evidence/účetnictví, správa odvodu záloh na daně a marketingová 

činnost. 

Firma bude svou činnost zaznamenávat pomocí daňové evidence a nebude se registrovat 

k dani z přidané hodnoty jako plátce.  

Cíloví zákazníci budou především občané a firmy z Brna a okolí. Neznamená to však, 

ţe bychom neposkytovali sluţby mimo tuto oblast. Očekáváme, ţe našimi zákazníky 

budou především lidé ve věkovém rozmezí 15 - 50 let. 
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Pro výkon podnikání budou vyuţívány počítače, které vlastní členové sdruţení a další 

pomůcky. Jediným finančním nákladem bude vklad členů sdruţení v hodnotě tisíc 

korun na společný účet v bance, ke kterému budou mít obě osoby přístup.  

U objednávání sluţeb budeme upřednostňovat osobní schůzky se zákazníkem kvůli 

lepší domluvě a vysvětlení poţadavků zákazníka. K těmto schůzkám budou k dispozici 

dvě osobní vozidla, které jsou také ve vlastnictví budoucích členů sdruţení. 

Přibliţně po roce a půl je v plánu rozvoj firmy a změna právní formy podnikání na 

společnost s ručením omezeným. Od této chvíle bude firma nabízet prodej drobného 

zboţí, především elektroniky. 

Do povědomí lidí se firma bude snaţit dostat pomocí reklamy na jejich webových 

stránkách, kde budou ukázky práce a popis činnosti a roznosem letáků o nově zaloţené 

firmě a jejich poskytovaných sluţbách. Největší důraz však bude brán na reklamu 

pomocí doporučení. Po uvedení firmy do provozu budou nabízeny slevy 50 % z cen 

sluţeb. Tato akce bude trvat po dobu prvního měsíce. 

Podle předběţných odhadů by měla firma dosahovat ztráty v prvním roce, ale v druhém 

roce uţ by měla vydělávat kladné hodnoty.  
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4.5.2 Popis podnikání 

4.5.2.1 Charakteristika odvětví podnikání 

Naše podnikání spadá do třetího sektoru a to je poskytování sluţeb. V tomto sektoru se 

firma řadí do odvětví informační a komunikační sluţby a průmysl. 

Informační a komunikační sluţby jsou rychle rozvíjející se odvětví. Sluţby i výroba se 

v tomto odvětví ţene velice rychle kupředu a den za dnem se zdokonaluje. Výhodou 

tohoto odvětví je moţnost nalézání nových věcí a vylepšení, ale nevýhodou je jejich 

velice rychlé zastarání a tím i neprodejnost. 

Obchodní firma H-T 

Obor podnikání CZ-NACE 62000 - činnosti v oblasti 

informačních technologií 

CZ-NACE 63000 - informační činnosti 

Právní forma Sdruţení fyzických osob 

Zahájení činnosti 1. 7. 2011 

Daňová evidence/účetnictví Daňová evidence 

Plátce DPH/neplátce DPH Neplátce  

Místo podnikání Brno 

Počet zaměstnanců 0 

E-mail h-t@h-t.cz 

Webové stránky www.h-t.cz 
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4.5.2.2 Charakteristika oboru a jeho specifik 

Oborem podnikání jsou činnosti v oblasti informačních technologií, coţ je skupina 62 

podle CZ-NACE. Do této skupiny spadá programování, poradenství v této oblasti, 

správa počítačového vybavení a další činnosti. Dále budou do našeho podnikání spadat 

činnosti ze skupiny 63 podle CZ-NACE, které mají název informační činnosti. Sem 

patří činnosti spojené se zpracováním dat, hosting a další činnosti.  

Naše společnost bude provozovat sluţby spojené s programováním, tvorbou webových 

stránek a grafické sluţby. Vyrobit obrázek, pohlednici, logo, www stránky nebo 

program na míru nebude pro tuto firmu problém. 

Specifika tohoto podnikání jsou například velká kreativita, představivost a nápady. Při 

jiném podnikání častokrát stačí něco se naučit a pak jen rozvíjet své schopnosti, ale v 

tomto případě musí být talent a kreativita na prvním místě, nestačí se naučit pár věcí a 

ty následně vyuţívat. Kaţdá tvorba musí být unikátní a zajímavá. 

4.5.2.3 Důvody pro podnikání 

Hlavním důvodem tohoto podnikání je velká záliba v tvorbě zmiňovaných činností. 

Díky tomu chceme vyzkoušet, zda máme na to obstát na trhu při tak početné konkurenci 

a jestli máme opravdu talent pro zaujetí zákazníků našimi výtvory. Na tyto důvody 

podnikání samozřejmě navazuje tvorba zisku. S naším podnikáním chceme dosáhnout 

práce a výdělku něčím, co nás baví a mít z práce radost, coţ je v dnešní době nepříliš 

častá věc. 

Našim cílem nebude vytvořit komplikovaná díla, která se budou lišit svou sloţitostí a 

strukturou, ale díla která zákazníkům splní jejich účel. Tvorba bude přehledná, 

srozumitelná, jednoduchá a přitom zajímavá a lišící se od konkurence. 
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4.5.3 Organizační plán 

Organizační plán bude velice jednoduchý, protoţe budou ve firmě pouze dvě 

rovnocenné osoby s pracovními názvy Osoba 1 a Osoba 2. 

Obě osoby budou mít ve firmě stejné pravomoce.  

Spolupracovníci se budou domlouvat na následujícím: 

 Vstoupení nebo vystoupení člena nebo zaměstnance či jinou výpomoc 

 Nákup a prodej věcí v jakékoliv hodnotě 

 Braní nebo poskytování úvěru 

 Akceptace zakázky týkající se obou osob 

 Další činnosti nebo chování, které můţe ovlivnit některou z osob sdruţení 

Činnosti  

Osoba 1 bude zajišťovat následující činnosti ve firmě: 

 Tvorba programů 

 Programování webových stránek 

 Tvorba e-shopů 

 Zařizování webhostingu 

 Poradenství v oblasti IT 

Osoba 2 bude zajišťovat následující činnosti ve firmě: 

 Webdesign  

 Tvorba log 

 Úprava fotek a obrázků 

 Další grafické sluţby 

 Poradenství v oblasti grafiky a designu 

 Daňová evidence/účetnictví 
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 Správa odvodu záloh na daně 

 Marketingová činnost 

O chodu a rozvoji firmy budou rozhodovat společně. 

Členům sdruţení, následně jednatelům společnosti s ručením omezeným nebudou 

vypláceny ţádné měsíční mzdy, protoţe obě osoby budou zaměstnány a provoz 

podnikání bude pouze vedlejší finanční zajištění. Na konci roku bude mezi členy 

sdruţení rovnoměrně rozdělena částka rovnající se 80 % zisku firmy.  

Pro příjem a odchod finančních prostředků bude zřízen běţný účet u Mbanky. Účet 

zaloţí Osoba 2 a zařídí nerozdílná oprávnění pro obě osoby sdruţení.  

Po přechodu sdruţení fyzických osob na společnost s ručením omezenou bude zaloţen 

firemní účet u stejné banky. K účtu budou mít nadále oprávnění oba jednatelé 

společnosti s.r.o. 

4.5.4 Marketingový plán 

 Marketingový plán se skládá z následujících částí: 

 Výzkum trhu a analýza dat 

 Analýza konkurence a dodavatelů 

 Marketingová strategie 

 Porterova strategie 

 Marketingový mix 



 

75 
 

4.5.4.1 Výzkum trhu a analýza dat 

Výzkum trhu 

Výzkum trhu byl proveden jiţ v analytické části. 

Potenciální zákazníci 

Zákazníkem můţe být kdokoliv. Jelikoţ jsou naše sluţby určeny všem, tak je trh velice 

rozsáhlý.  

Zákazníky můţeme rozdělit na firemní zákazníky a občany. Firemní zákazníci budou 

vyţadovat sluţby pro jejich podnikatelské aktivity a občané budou chtít sluţby pro 

jejich osobní potřeby. Větší mnoţství zákazníků očekáváme z pozic firemních 

zákazníků. V dnešní době je důleţité prezentovat se na internetu, proto máme šanci 

nabídnout začínajícím nebo i fungujícím společnostem kvalitní reklamu na jejich 

podnik. Dalším poţadavkem většinou firemních zákazníků bude nejspíše tvorba 

firemního loga, dokumentové hlavičky nebo tvorba letáků a jiných druhů vizuálních 

reklam, které firmu zviditelní. 

Pro ostatní obyvatelstvo respektive pro občany budou zajímavější sluţby typu úprava 

fotografií, tvorba přání, pohledů a tak dále. V současné době si spousta lidí nechává 

upravovat fotografie z významných událostí, jako jsou svatby, oslavy, zajímavé cesty 

do cizích zemí nebo klasické fotografie svých blízkých pro své potěšení. 

Cílová skupina zákazníků bude především v rozmezí věkové hranice 15 aţ 50 let. 

4.5.4.2 Analýza konkurence 

Konkurence 

Konkurence v tomto oboru je extrémně vysoká. Při vyhledávání těchto sluţeb je 

nalezeno stovky, spíše tisíce nabídek, které můţe zákazník vyuţít. Tento obor 

nevyţaduje nutně osobní kontakt s klientem, proto jsou konkurenti všechny firmy po 

celé republice.  
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Silné a slabé stránky konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7: SWOT analýza konkurence. Zdroj: Vlastní zpracování 

Dodavatelé 

Firma bude poskytovat sluţby a dodavatele k tomu potřebovat nebude. Avšak v 

dohledné době se plánuje firma rozšiřovat o nákup a prodej zboţí. V této době bude 

dodavatele potřebovat. Jejími dodavateli se pravděpodobně stane nejmenovaná firma 

sídlící v třetích zemích. Tato firma poskytuje elektronické a technické zboţí, které my 

budeme následně prodávat dál.  

  

Silné stránky: 

   PPPrrraaaxxxeee   

   RRRoookkkyyy   nnnaaa   tttrrrhhhuuu   

   VVVěěětttšššííí    rrreeekkklllaaammmaaa   

   PPPooovvvěěědddooommmííí    llliiiddd ííí    
 

Slabé stránky: 

   OOObbbčččaaasss   nnn ííízzzkkkááá    kkkrrreeeaaatttiiivvviiitttaaa   

   CCChhhyyybbb ííí    nnnááápppaaaddd   

   NNNííízzzkkkááá    zzznnnaaalllooosssttt   ppprrrooogggrrraaammmůůů    

ppprrrooo   čččiiinnnnnnooosssttt   

   NNNeeedddooossstttuuupppnnnooosssttt   ppprrrooo   

kkkooommmuuunnniiikkkaaaccciii   

   DDDlllooouuuhhhééé    čččeeekkkaaacccííí    dddooobbbyyy   
 

Příleţitosti: 

   SSSllleeedddooovvvááánnn ííí    nnnooovvvýýýccchhh   tttrrreeennndddůůů ,,,    

bbbaaarrreeevvv,,,    ssstttyyylllůůů    

   AAAkkktttuuuaaallliiizzzooovvvááánnn ííí    ppprrrooogggrrraaammmůůů    

nnnaaa   tttvvvooorrrbbbuuu   

   UUUčččeeennn ííí    ssseee   nnnooovvvýýýccchhh   vvvěěěcccííí    
 

Hrozby: 

   ZZZvvvýýýšššeeennnííí    fffiiinnnaaannnčččnnnííí    nnnááárrrooočččnnnooossstttiii    

nnnaaa   ppprrrooovvvooozzz   

   NNNooovvvěěě    vvvssstttuuupppuuujjjííícccííí    fffiiirrrmmmaaa   nnnaaa   tttrrrhhh   
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SWOT analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8: SWOT analýza firmy. Zdroj: Vlastní zpracování 

Marketingová strategie 

Cíle marketingové strategie 

 Získat povědomí zákazníků 

 Nabídnout zákazníkům kvalitní sluţby  

 Získat trţní podíl 

 Zisk 

 Dohnat konkurenci 

Hrozby: 

   MMMaaalllééé    fffiiinnnaaannnčččnnn ííí    ppprrrooossstttřřřeeedddkkkyyy   

   KKKooonnnkkkuuurrreeennnccceee      
 

Silné stránky: 

   KKKrrreeeaaatttiiivvviiitttaaa   

   UUUnnniiikkkááátttnnn ííí    nnnááápppaaadddyyy   

   SSSkkkvvvěěělllééé    ppprrrooogggrrraaammmooovvvaaacccííí    

sssccchhhooopppnnnooossstttiii   

   NNNííízzzkkkééé    zzzaaavvváááddděěěcccííí    ccceeennnyyy   
 

Slabé stránky: 

   NNNooovvváááčččccciii   nnnaaa   tttrrrhhhuuu   

   NNNeeezzznnnááámmmááá    fffiiirrrmmmaaa   

   MMMaaalllááá    rrreeekkklllaaammmaaa   
 

Příleţitosti: 

   SSStttááálllééé    vvvzzzddděěělllááávvvááánnn ííí    vvv   ooobbbooorrruuu   

   OOOssslllooovvveeennn ííí    zzzááákkkaaazzznnn íííkkkůůů    sss   

nnnaaabbb ííídddkkkooouuu   

   AAAkkkccceee   

   SSSooouuutttěěěţţţeee         
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Nástroje marketingu  

Propagační materiály: 

 Firemní leták 

 Vizitky 

 Propagační kniha s ukázkami práce a referencemi  

Elektronické nástroje: 

 Webové stránky 

 Propagační kniha v elektronické podobě (pdf) 

 Po prvním roce tvorba e-shopu 

 Reklama na sociálních sítích 

Vztahový marketing: 

 Slevy na další zakázky 

 Slevové kupóny 

 Mnoţstevní slevy 

 Věrnostní program 

Promo akce: 

 Akce na určitý druh sluţeb 

 Soutěţe  

Porterova strategie 

Odlišení (Diferenciace) 

Naše firma bude směřovat k odlišování se od konkurence. Firma se bude snaţit 

zaujmout zákazníka pomocí profesionální přitom přátelské komunikace, vyslyšení 

zákazníkových poţadavků a návrhů na změny. Svým zákazníkům se budeme snaţit 

vyjít vstříc s jakýmkoliv poţadavkem. 
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4.5.4.3 Marketingový mix 

Produkt  

Webové stránky 

Do nabídky firmy jsou zařazeny veškeré typy webových stránek. Záleţí pouze na 

zákazníkovi, jaké projeví přání. Stránky mohou být statické nebo dynamické. 

Webdesign 

Tvorba webdesignu bude většinou souviset s tvorbou webových stránek. Tuto sluţbu 

uvádíme zvlášť kvůli pohodlí zákazníků. Kdyţ si zákazník navrhne svůj design 

webových stránek a bude chtít pouze naprogramovat stránky, vyhovíme také. Není 

podmíněno, ţe by si zákazník musel zaţádat o sluţby tvorby webových stránek a 

webdesignu dohromady. 

Elektronické obchody 

Elektronické obchody budou sestavovány také podle poţadavků klienta.  

Loga 

Firemní loga budou tvořena tak, aby ladila s webovými stránkami a s celou společností. 

Loga budou samozřejmě splňovat základní podmínky. Budou barevně sladěna podle 

poţadavků zákazníka. Logo bude čitelné, jak v barevném provedení, tak v černobílém. 

Tvary i znaky budou sestaveny tak, aby bylo dobře viditelné i při zmenšení. 

Nepostradatelnou podmínkou je také dobrý vzhled loga na webových stránkách i 

vytištěného na papíře. 

Úprava fotografií a obrázků 

Úprava fotografií z různých událostí nebo jen pro potěšení. Tato sluţba bude poskytovat 

úpravy fotografií například ze svateb, oslav, cestovních fotografií a dalších do fotoalb 

nebo na zarámování. Podle poţadavků zákazníka jsme schopni splnit i další poţadavky 

na úpravy fotek. 

Tvorba programů na míru 

Díky této sluţbě si zákazník můţe vyţádat vytvoření programu na míru například na 

zlehčení práce, na databáze nebo jiné. 
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Ostatní grafické sluţby 

V případě, ţe zákazník bude mít poţadavek, který nelze zařadit do ţádné z předchozích 

sluţeb, nabízíme i tuhle kategorii, kde se vejdou ostatní přání našich zákazníků 

například vizitky. 

Webhosting 

Našim zákazníkům budeme v blízké době schopni nabízet webhosting námi 

provedených webových stránek a elektronického obchodování.  

Poradenství  

Z oblasti námi poskytovaných sluţeb jsme schopni zajistit i poradenství ohledně volby 

sluţby, kterou zákazník poţaduje. 

Naše firma bude poskytovat i poradenství do zahraničí v anglickém jazyce.  

Poradenství zahrnuje doporučení před koupí produktu, vysvětlení funkcí a následná 

správa programu popřípadě menší změny programu a jeho funkcí. Změny budou 

zpoplatněny. 

Cena 

Ceny budou stanoveny podle typu a sloţitosti poţadavku zákazníka. V následující 

tabulce jsou uvedeny orientační ceny.  

Ceny se mohou lišit směrem nahoru popřípadě i dolů. Kaţdá zakázka je svým 

způsobem individuální a je potřeba odlišná doba práce.  
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tabulka 27: Orientační ceník. Zdroj: Vlastní zpracování 

Sluţba  Orientační cena Popis 

WWW stránky Od 5 000,- Základní statické stránky 

Webdesign Od 5 000,- Návrh vzhledu stránek  

Logo Od 1 000,- 3 návrhy, 2x moţnost poţadavku úprav, konečné logo 

e-shop Od 20 000,- e-shop na míru 

Program Od 10 000,- Programy na míru 

Úprava fotografií 

a obrázků 

Dohodou Úprava fotografií a obrázků podle poţadavků zákazníka 

Ostatní grafika Dohodou Například vizitky, kalendáře atd. 

Poradenství  500,-/hod Při následném zakoupení produktu zdarma 

Propagace 

Propagační materiály: 

Firemní leták 

Na firemním letáku budou uvedeny informace o nově zaloţené firmě poskytující sluţby 

programovaní a grafiky. Budou zde uvedeny provozované sluţby, zaváděcí ceny a 

kontakty. Letáky budou vhazovány lidem do schránek a budou umístěny na 

specifických místech. 

Vizitky 

Vizitky budou slouţit pro reklamu při osobních setkáních. Bude zde uvedeno jméno 

sdruţení, pod kterým spolupracujeme a kontaktní údaje na obě fyzické osoby ve 

sdruţení. Vizitky budou přidávány také k zakázkám, kdyby chtěl zákazník vyuţít další z 

našich poskytovaných sluţeb. 
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Propagační kniha s ukázkami práce a referencemi  

Propagační kniha bude obsahovat vytištěné ukázky naší práce a seznam referencí. 

Zákazník si tak můţe prohlédnout naši práci na papíře a porovnat s elektronickou verzí. 

Propagační kniha bude také nápomocná při rozhodování klienta, který si nebude jistý, 

jak si svou zakázku představuje. 

Elektronické nástroje: 

Webové stránky 

Webové stránky budou prezentovat naši firmu a poskytované sluţby. Webové stránky 

budou vizuální reklamou. Obsahem stránek bude popis sluţeb a seznam referencí, aby 

si zákazník mohl udělat obrázek o kvalitě poskytovaných sluţeb.  

Propagační kniha v elektronické podobě (pdf) 

Propagační kniha bude k dispozici na webových stránkách, aby si ji zákazník mohl 

vytisknout a pouţít jako tištěný materiál k účelům uvedeným výše.  

E-shop 

Po zhruba prvním roce funkce firmy bude vytvořen e-shop na prodej elektroniky a 

drobného zboţí. Další sekcí zboţí by byly obrázky, popřípadě samolepky. 

Reklama na sociálních sítích 

Reklama na sociálních sítích bude formou vytvořené stránky na Facebooku, kde budou 

uváděny obrázky na prodej a samolepky. Později zde bude nabízeno i zboţí z e-shopu. 

Vztahový marketing: 

Slevy na další zakázky 

U významných zákazníků budeme nabízet slevy na další sluţby. Slevy budou udávány 

procentuálně a budou voleny podle hodnoty prvně uzavřené zakázky. 

Slevové kupóny 

Slevové kupóny na nákup zboţí, obrázků a samolepek budou rozmisťovány do novin a 

na internetových stránkách. Slevové kupóny budou ve tvaru kódu. Kdyţ bude kód 

zadán při objednání zakázky, bude cena sníţena.  
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Mnoţstevní slevy 

Zákazníkům budou nabídnuty mnoţstevní slevy při vyuţití jednorázového nákupu více 

sluţeb. Mnoţstevní cena bude ve výši 10 %. 

Věrnostní program 

Věrnostní program bude určen pro zákazníky, kteří budou pravidelně a dlouhodobě 

vyuţívat našich sluţeb. Například při tvorbě webových stránek bude poskytována sleva 

při dlouhodobé správě a aktualizacích stránek v pravidelných intervalech. Sleva bude 

rozdílná podle délky spolupráce a hodnoty sluţeb. 

Promo akce: 

Akce na určitý druh sluţeb 

Pravidelně budou na našich webových stránkách uveřejňovány akce na určitý druh 

sluţeb.  

Soutěţe  

Naše firma bude poskytovat soutěţe na námi poskytované sluţby. Tyto soutěţe budou 

probíhat na webových stránkách nebo na Facebooku. Soutěţe se budou povětšinou týkat 

drobností, jako jsou obrázky nebo samolepky. Výhry budou v podobě obrázků zdarma 

nebo slev na poskytované sluţby. 

Distribuce 

Sídlo sdruţení bude v Brně - Bystrci na adrese trvalého bydliště zakládajících osob. 

Místo sice není v centru Brna, ale to pro nás nebude problém, protoţe schůzky s klienty 

budeme sjednávat na různých místech podle poţadavků zákazníka. K přepravě za 

klientem budeme vyuţívat dvě osobní auta.  Osobní schůzky s klienty budeme 

provozovat v oblasti Brna a okolí. V případě větších zakázek, které budou vyţadovat 

osobní schůzku, vyhovíme také. 
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Lidé  

Ve firmě budou figurovat dvě, sobě si rovné, osoby. Osoby budou mít pravomoc jednat 

jménem společnosti a rozhodovat. 

Zaměstnance v nejbliţších letech potřebovat nebudeme. Moţná někdy v budoucnu, 

kdyby se podnikání neočekávaně rozjelo a potřebovali jsme výpomoc, najdeme 

nějakého brigádníka na občasnou pomoc.  

Osoba 1 bude zajišťovat následující činnosti ve firmě: 

 Tvorba programů 

 Programování webových stránek 

 Tvorba e-shopů 

 Zařizování webhostingu 

 Poradenství v oblasti IT 

Osoba 2 bude zajišťovat následující činnosti ve firmě: 

 Webdesign  

 Tvorba loga 

 Úprava fotek a obrázků 

 Další grafické sluţby 

 Poradenství v oblasti grafiky a designu 

 Daňová evidence/účetnictví 

 Správa odvodu záloh na daně 

 Marketingová činnost 
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Organizační struktura 

 

2-diagram:  Organizační struktura. Zdroj: Vlastní zpracování 

Materiální předpoklady 

Materiální předpoklady pro výkon činnosti jsou předměty, které jsou jiţ vlastněny 

některou ze dvou osob sdruţení, takţe náklady na jejich nákup nebudu zapotřebí. 

Jediných výdajem bude jejich údrţba a obnova. 

Pro naši podnikatelskou činnost budeme vyuţívat stolní počítač s procesorem Intel(R) 

Core(TM) i7 CPU 860, 2,80 GHz a RAM 8GB. 

Dalším předmětem bude notebook značky ASUS s procesorem Intel(R) Core(TM) 2 

duo CPU P8600, 2,4GHz a RAM 4GB. 

Na tvorbu grafiky bude zapotřebí tablet značky Wacom Bamboo. 

Nepostradatelnou materiální sloţkou jsou kancelářské potřeby: papíry, bloky, psací a 

kreslící potřeby. 

Pro komunikaci se zákazníky jsou důleţité mobilní telefony pro telefonickou 

komunikaci a dva osobní automobily na snadnější a rychlejší dopravu na osobní 

schůzku se zákazníkem. První automobil je ŠKODA OCTAVIA 1.6, rok výroby 2003 a 

druhým je ŠKODA FELICIA 1.3, rok výroby 1997. 

Sdružení 
FO

Osoba 1

(člen, 50%)

Osoba2

(člen, 50%)
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Procesy 

Struktura úkolů a činností řešení 

V následujícím odstavci bude uveden postup příchozí zakázky. 

Zákazník nás kontaktuje s poţadavkem na grafické nebo programové zpracování. Ve 

většině případů se s klientem scházíme osobně, aby přesně nastínil situaci a jeho přání, 

popřípadě dodal potřebné podklady. U jednoduchých a jasných zakázek není třeba 

osobního kontaktu.  

Dalším krokem je schvalování zakázky. Schvalování probíhá především u tvorby 

programů a popřípadě sloţitých grafických přání, jinak je tento krok přeskočen a 

zakázka je schválena jiţ při objednání. 

Následuje poţadavek na zálohu. V případě, ţe zakázka bude mít předpokládanou 

hodnotu nad 20000,-, poţadujeme určitou zálohu. Zakázky s niţší hodnotou nevyţadují 

zálohu. 

Následujícím důleţitým krokem je tvorba zakázky, která je po dokončení předloţena 

zákazníkovi, buď v elektronické podobě, nebo při osobním setkání. Zákazník výsledek 

zhodnotí a popřípadě sdělí, co by chtělo ještě doupravit nebo jestli je návrh podle jeho 

poţadavků. Kdyţ chce zákazník nějaké změny, přejde zakázka do činnosti oprav. 

Posledním krokem je předání hotové zakázky zákazníkovi. Zákazník zaplatí za 

objednávku nebo doplatí zbytek k záloze. Tím je zakázka uskutečněna. 
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Harmonogram procesů 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Schvalování                 

Platba zálohy                

Rozpracováno                 

Hotovo                

Schválení 

zákazníkem 

               

Opravy                

Převzetí + 

platba 

               

 

 

Schvalování zakázky - podle typu a sloţitosti zakázky (trvání 0-2 dny) 

Platba zálohy - je vyţadována pouze u větších objednávek (trvání 0-3 dny) 

Rozpracování - tvorba návrhů, podle sloţitosti objednávky (trvání průměrně 1-5 dní) 

Hotovo -  firma kontaktuje klienta, aby schválil zakázku nebo vytkl nedostatky (1 den) 

Schválení zákazníkem - zákazník řekne svůj názor na návrh (1 den) 

Opravy a dokončení objednávky - podle počtu změn, které poţaduje zákazník (1-2dny) 

Převzetí a platba - předání hotové práce zákazníkovi, zákazník učiní platbu (1 den) 
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4.5.5 Místo podnikání 

Místo podnikání se bude nacházet v bytě trvalého bydliště. Náklady na pořízení a 

vybavení budou nulové. 

Výhody:  

 Finanční 

Nevýhody:  

 Nelze pouţít jako kancelář pro schůzky se zákazníky 

 Okrajová část Brna 

4.5.6 Finanční plán 

Vklady do sdruţení fyzických osob 

tabulka 28: Vklady do sdruţení fyzických osob. Zdroj: Vlastní zpracování 

Osoba Vklad 

Osoba A - finanční vklad 1000,- 

Osoba B - finanční vklad 1000,- 
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Trţby 

tabulka 29: Trţby. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/1

1 

10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

www 

stránky 

5000,

- 

5000,

- 

0,- 7000,- 10000,

- 

10000,

- 

5000,- 7000,- 15000,

- 

Programy 0,- 0,- 0,- 0,- 15000,

- 

0,- 0,- 10000,

- 

0,- 

Loga 0,- 1200,

- 

0,- 2000,- 1500,- 1500,- 1500,- 1500,- 2000,- 

Úprava 

fotografií 

0,- 0,- 0,- 1000,- 0,- 0,- 1500,- 1200,- 500,- 

Ostatní 

grafika 

0,- 0,- 0,- 500,- 0,- 0,- 500,- 500,- 500,- 

Poradenstv

í  

2000,

- 

2000,

- 

0,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 2000,- 

Celkem 2500,

- 

8200,

- 

0,- 12500,

- 

28500,

- 

13500,

- 

10500,

- 

22500,

- 

20000,

- 
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Výdaje 

tabulka 30: Výdaje. Zdroj: Vlastní zpracování 

 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 

Sociální 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1807,- 1446,- 1446,- 1446,- 

Zdravotní 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 1670,- 0,- 0,- 0,- 

Kancelářské 

potřeby 

200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 200,- 

automobily 

paušál 

8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 8000,- 

Silniční daň 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 388,- 403,- 403,- 403,- 

Telefony  1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 1000,- 

Celkem 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 13065,- 11049,- 11049,- 11049,- 

 

 

graf 7:  Vývoj trţeb, nákladů a zisku. Zdroj: Vlastní zpracování 
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Přehled na rok 2011 a 2012 

tabulka 31: Přehled trţeb a výdajů 2011 a 2012 

 2011 2012 

Trţby 65200,- 180000,- 

Výdaje  78390,- 132542,- 

Zisk/ztráta -13190,- 47458,- 

Počáteční náklady na vznik s.r.o.  

tabulka 32: Počáteční náklady na vznik s.r.o.  Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka Částka 

Software  40 000,- 

Tiskárna  20 000,- 

Celkem  60 000,- 

Vklady 

tabulka 33: Vklady do s.r.o. Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka  Částka  

Finanční částka  200 000,- 
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Přehled trţeb a výdajů 2013 a 2014 

Společnost s ručením omezeným rozšíří své sluţby oproti sdruţení fyzických osob o 

nákup a prodej zboţí. Trţby za prodej zboţí očekáváme kolem 3000,- měsíčně a 

náklady na jejich pořízení kolem 1000,- měsíčně. Zboţí bude nakupováno z třetích zemí 

a z toho důvodu bude muset být přičteno ještě clo. Zboţí bude různých druhů, takţe clo 

se bude u kaţdého lišit. Například při nákupu reproduktorů ze třetích zemí je clo 4,5 %. 

Pro správný chod společnosti v oblasti informačních technologií je důleţité obnovovat 

zařízení pro provoz a softwarové vybavení. Firmě to tak navýší výdaje o nákup 

hardwaru a softwaru. 

tabulka 34: Přehled trţeb a výdajů 2013 a 2014. Zdroj: Vlastní zpracování 

 2013 2014 

Trţby  216000,- 216000,- 

Výdaje 192542,- 192542,- 

Zisk 23458,- 23458,- 

Daňová evidence 

Daňová evidence jedné osoby sdruţení, která má tohle podnikání jako hlaví pracovní 

činnost. 

tabulka 35: Přehled trţeb a výdajů pro jednoho člena sdruţení.  

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Poloţka  Částka  

Trţby (50 %) 32600 

Výdaje (50 %) 39195 

Zdravotní - záloha (hl. činnost) 13360 (zahrnuto ve výdajích) 

Sociální pojištění - záloha (hl. činnost) 14456 (zahrnuto ve výdajích) 

Ztráta 6595,- 
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4.5.7 Harmonogram realizace podnikatelského záměru 

 

 3. 
čtvrtletí 
2011 

4. 
čtvrtletí 
2011 

1. 
čtvrtletí 
2012 

2. 
čtvrtletí 
2012 

3. 
čtvrtletí 
2012 

4. 
čtvrtletí 
2012 

1. 
čtvrtletí 
2013 

2. 
čtvrtletí 
2013 

Založení ŽL                         

Založení 
sdružení 

                        

Tvorba www 
stránek 

                        

Provoz 
činnosti 

                        

Propagace 
firmy - letáky 

                        

Zajištění 
podkladů pro 
vznik s.r.o. 

                        

Vklady 
jednatelů 

                        

Vznik s.r.o.                         

Rozšíření 
činnosti o 
nákup a 
prodej zboží 

                        

Nová 
propagace 
firmy 

                        

Činnost s.r.o.                         

Zaloţení ţivnostenského listu - 1. 7. 2011 

Zaloţení sdruţení - červenec 2011 

Tvorba webových stránek - červenec 2011 

Provoz činnost - od července 2011 

Propagace firmy pomocí letáků - od července 2011 

Zajištění podkladů pro vznik s. r. o. - průběh září - listopad 2012 

Vklady jednatelů na základní kapitál pro s. r. o. - prosinec 2012 

Vznik společnosti s ručeným omezeným - leden 2013 

Rozšíření činnosti o nákup a prodej zboţí - leden 2013 

Propagace nově vzniklé firmy - od ledna 2013 

Činnost s. r. o. - od ledna 2013 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala sestavením vhodného postupu pro zaloţení a 

fungování nové společnosti. Tyto postupy byly sestaveny v rámci podnikatelského 

záměru. V jeho rámci bylo zhodnoceno teoretické pozadí této věci a z něj zjištěny 

postupy pro zakládání a vedení různých typů podniků.  

Při zakládání podniku je důleţité brát ohled nejen na svůj zakládaný podnik, ale i na 

prostředí ve kterém se má podnik budovat, proto toto prostředí postoupilo analýze z 

obecného i oborového prostředí, byla zhodnocena síla a velikost konkurence a v 

neposlední řadě byly brány v úvahu zakládající osoby a jejich podmínky pro realizaci. 

Po zváţení všech moţných variant byly vybrány ty nejlepší a z nich byl sestaven 

podnikatelský záměr. Tento podnikatelský záměr uvádí základní informace o zakládané 

společnosti, přehled nejdůleţitějších údajů, organizační plán, marketingový plán, 

finanční plán a předpokládaný rozvoj podniku. Všechny data jsou závěrem 

podnikatelského záměru uvedena v harmonogramu. 

Závěrem můţeme doufat, ţe podnikatelský záměr bude opravdu nápomocný při 

realizaci tohoto podnikání a pomůţe firmě získat si své místo na trhu, kde bude 

fungovat na co nejdelší dobu a dodávat svým zakladatelům co největší moţné 

zhodnocení jejich úsilí. 
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PŘÍLOHA 1 - VZOR SMLOUVY PRO SDRUŢENÍ PODNIKATELŮ.  

Zdroj:IPodnikatel.cz 

 

  SMLOUVA O SDRUŽENÍ 

uzavřená v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

Pan AB, r.č. ………………..., bytem ………………………, 

Pan CD, r.č. ……………….., bytem ………………………., 

a 

Pan XY, r.č. …………………, bytem ……………………... 

(dále jen „účastníci sdružení“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 

40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o 

sdružení (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 

Název sdružení 

1.1. Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu společné činnosti budou užívat 

společný název ………… 

 

Článek II. 

Účel sdružení 

2.1. Účelem sdružení je ………. Činnost. 

2.2. Činnosti sdružení jsou rozděleny následovně: 

 - pan AB - …………………………., 

 - pan CD - …………………………., 

 - pan XY - ………………………….. 
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Článek III. 

Sídlo sdružení 

3.1. Sídlem sdružení je ……………….. 

Článek IV. 

Vklady do sdružení 

4.1. Účastníci sdružení se dohodli na poskytnutí následujících vkladů: 

 - pan AB – vklad v hotovosti ve výši ………..,- Kč (slovy: ………… korun 

českých) 

- pan CD – materiál v hodnotě ……,- Kč, peněžitý vklad ve výši ……..,- Kč 

zaslaný na účet sdružení, 

- pan XY – peněžitý vklad v hotovosti ve výši ………………..,- Kč (slovy: 

………… korun českých). 

4.2. Peněžité vklady specifikované v čl. 4.1. shora jsou účastníci sdružení povinni 

uhradit do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení. 

 

Článek V. 

Účet sdružení 

5.1. Účastníci sdružení se dohodli, že budou shromažďovat peněžní prostředky na 

jednom bankovním účtu vedeném u …………….., se sídlem …………. Účet u 

tohoto peněžního ústavu zřídí pan CD a zajistí zřízení podpisového práva všem 

účastníkům sdružení. Správcem všech finančních prostředků na účtu sdružení 

se pověřuje pan CD. Z účtu sdružení budou hrazeny platby, které se týkají 

společné činnosti účastníků sdružení. Zrušit účet mohou pouze všichni 

účastníci sdružení po vzájemné dohodě. 

 

Článek VI. 

Vznik a trvání sdružení 

6.1. Sdružení vzniká okamžikem podpisu této smlouvy všemi účastníky sdružení. 

6.2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

6.3. Účastníci se dohodli, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověď 

všem ostatním účastníkům sdružení. 

 

Článek VII. 

Podíl účastníka sdružení 

7.1. Účastníci sdružení si rozdělí příjmy i výdaje popř. výnosy a náklady, zisk nebo 
ztrátu rovným dílem. Tento podíl může být změněn pouze písemnou dohodou 
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všech účastníků. V případě zisku se jedná o nezdaněný zisk, který si musí 
každý z účastníků ve svém daňovém přiznání zdanit sám. V případě, že některý 
z účastníků sdružení se nebude moci účastnit na společné činnosti po dobu 
delší než šesti měsíců, podíl na příjmech a výdajích popř. výnosech a 
nákladech, zisku a ztrátě se bude určovat podle počtu odpracovaných dní. 

 
 

Článek VIII. 
Vedení účetnictví 

 
8.1. Účastníci sdružení se dohodli, že účetnictví sdružení povede pan CD. 
 
 

Článek IX. 
Vyřizování záležitostí sdružení 

 
9.1. Běžné záležitosti sdružení může vyřizovat každý z účastníků sdružení. Každý 

z účastníků sdružení je povinen  informovat o těchto záležitostech ostatní 
účastníky. Dohody všech účastníků je potřeba u záležitostí, které nejsou běžné. 
Jedná se zejména o: 

 
- přistoupení, vyloučení nebo vystoupení některého z účastníků sdružení, 
- přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 
- přijetí nebo propuštění zaměstnanců sdružení, změna platů a odměn 

zaměstnanců, 
- nákup a prodej věcí v pořizovací ceně přesahující cenu ……..,- Kč, 
- nakládání s prostředky (peněžními i nepeněžními) v hodnotě převyšující 

………,- Kč, 
- nakládání s pohledávkami nebo závazky v hodnotě převyšující ……….,- Kč, 
- sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor, motorového vozidla a 

jiných věcí cizích nebo poskytnutých jako vklad do sdružení, 
- uzavření obchodních smluv nad ………….,- Kč, 
- další záležitosti, které se mohou značně dotknout zájmů některého z účastníků. 

 
9.2. Každý ze společníků je oprávněn požadovat vysvětlení jakékoli činnosti, která 

se vztahuje ke společné činnosti. 

 

Článek X. 

Zákaz konkurence 

10.1. Účastník sdružení nesmí vykonávat činnost, která je předmětem sdružení, a to 
ani jako společník právnické osoby nebo účastník jiného sdružení. V případě 
porušení tohoto zákazu je povinen účastník převést zakázky, které nebyly 
sjednány ve prospěch sdružení, nebo zisk z nich na sdružení. 

 
 

Článek XI. 
Přistoupení, vyloučení a vystoupení účastníka sdružení 

 
11.1. Přistoupit ke sdružení může každý další účastník pouze se souhlasem všech 

stávajících účastníků sdružení, a to formou písemného číslovaného dodatku 
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k této smlouvě. Podmínkou pro přijetí nového účastníka je jeho písemné 
prohlášení, že bez výhrad přistupuje k této smlouvě o sdružení. 

 
11.2. Vyloučit účastníka sdružení lze, pokud podstatným způsobem poruší některou 

z povinností uvedených v této smlouvě nebo v zákoně, a to vždy po dohodě 
ostatních účastníků sdružení. 

11.3. Vystoupit ze sdružení může účastník na základě písemné dohody se všemi 
účastníky sdružení nebo na základě písemné výpovědi. Před vystoupením 
účastníka ze sdružení dojde k určení hospodářského výsledku sdružení. 
Vystupujícímu společníkovi náleží rovný díl případného zisku sdružení. 
V případě ztráty je vystupující účastník sdružení povinen vyrovnat svůj podíl na 
této ztrátě. 

 
   

Článek XII. 

Zánik sdružení 

12.1. Sdružení zaniká: 
a) písemnou dohodou všech účastníků sdružení, 
b) písemnou výpovědí, kterou podá předposlední účastník sdružení, 
c) smrtí předposledního účastníka. 

 
 

Článek XII. 
Vyúčtování hospodaření sdružení 

 
12.1. Příjmy a výdaje, zisk nebo ztráta se vyúčtují průběžně vždy k desátému dni 

následujícího měsíce po skončení kalendářního pololetí. 
 
12.2. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provede pan Petr 

Novák uzavření účetnictví za daný kalendářní rok. Účelem tohoto uzavření je 
zjištění hospodářského výsledku sdružení. Tento hospodářský výsledek se 
rozdělí rovným poměrem mezi všechny účastníky sdružení. 

 
 

Článek XIII. 
Vypořádání majetku 

 
13.1. Vypořádání majetku při vyloučení, vystoupení účastníka nebo při zrušení 

sdružení se provádí podle § 839 až 841 občanského zákoníku. 
 
13.2. Po zrušení společnosti se provede vypořádání majetku nejpozději ode dne 

ukončení činnosti. 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
14.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými všemi účastníky sdružení.  
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14.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
každá ze smluvních stran. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu, a 
že ji nepodepsaly v tísni či za jiných nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V ………… dne ……………    V …………. dne …………. 

 

...........................................    ……………………………… 

Pan AB      Pan CD 

 

 

V ……………. dne ……………. 

 

…………………………………. 

Pan XY 

 

 

 
 

 

 

 

 


